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  امللخص
وكذلك التعرف على قیم هـذه ) ECG( هوائي مقنن في متغیرات الـ واالستجابة المباشرة لجهدعد استكشاف التأثیر ی

سـنة ومـن ذوي الـصحة الجیـدة ضـرورة ) ١٢-١١(المتغیرات في ظرفي الراحـة وأثنـاء جهـد هـوائي لـدى صـغار الـسن بعمـر 
ه األعمـار مـن واضحة ألجل الوصول إلى قاعدة علمیة تبنى على أساسها التمارین والوحدات التدریبیة بما یتالءم وقدرات هذ

كما تعد نتائج هذه البحوث والدراسات جزء مـن القاعـدة الالزمـة لنجـاح أي عمـل  خالل الكشف والمقارنة في متغیرات البحث،
میداني ریاضي بما تتفق وأراء الخبراء والمهتمین بأن الوصول إلى المستویات الریاضیة العلیا یتطلب إعدادا للنواحي البدنیـة 

قبـل وأثنـاء أداء جهــد ) ECG(التعـرف علـى قـیم بعــض متغیـرات الــ : یـة، وان الدراسـة الحالیـة تهــدف إلـىوالمهاریـة والوظیف
بین مراحل القیـاس المختلفـة ) ECG(والكشف عن الفروق في قیم بعض متغیرات الـ . سنة) ١٢-١١(هوائي لألطفال بعمر 

 المنهج الوصفي لمالءمته وطبیعة البحث، وقد  استخدم تمولغرض التحقق من فروض البحث.سنة) ١٢-١١(لألطفال بعمر 
ًتلمیذا من مدرستي بالل الحبشي والمثنى االبتدائیتین للبنـین مـن ) 30(تم اختیار العینة بطریقة عشوائیة والتي شملت على 

ر بـروس اختبـا:  االختبـار والقیاسـات كوسـائل لجمـع البیانـات، والتـي شـملت مـا یـأتياناستخدم الباحثـو.مركز مدینة الموصل
للجهد الهوائي، القیاسات الجسمیة، وقد تم اخـذ بعـض المتغیـرات التـي تعـد مؤشـرات حیویـة لكفایـة عمـل جهـاز القلـب والتـي 

) HR(معـدل ضـربات القلـب :  وهيElectrocardiograph) ECG(شملت بعض ما یقیسه جهاز تخطیط كهربائیة القلب 
Heart Rate وتـضخم البطـین األیـسر  )LVH (Left Ventricular Hypertrophy وتـضخم البطـین األیمـن )RVH (

Right Ventricular Hypertrophy وفتــرة QRS (QRS Interval) وفتـرةS-T) S-T Interval ( وفتــرةQ-T 
)Q-T Interval ( وفتـرةP-R) P-R Interval (والقطعـةP-R) P-R Segment ( والموجـةT) T wave ( ومحـور

 بـإجراء اختبـار بـروس للجهـد الهـوائي علـى جمیـع انحقق من أهـداف البحـث قـام الباحثـولغرض الت ).Heart Axis(القلب 
الوســط : ( الوســائل اإلحــصائیة اآلتیــةوقــد اســتخدمت ).٢٠٠٨ / ٤ / ٢ ـ ٢٠٠٨ / ٣ / ٢٤(أفــراد عینــة البحــث للمــدة 

  ). دلة التغییر النسبيلوسطین حسابیین مرتبطین، معا) t(الحسابي، االنحراف المعیاري، معامل االختالف، اختبار 
كـان  و. واضحا بین مراحل القیاس المختلفـة للجهـد الهـوائيHRكان ارتفاع متغیر الـ : وقد استنتج الباحثان ما یلي

هناك انخفاض واضح ألزمنة االنبساط أكثر مـن أزمنـة االنقبـاض فـي مراحـل الجهـد الهـوائي التتبعـي والمعبـر عنهـا بمتغیـرات 
، LVH(الــ  لى الرغم من عـدم ظهـور اختالفـات واضـحة فـي قـیم فولتیـة القلـب مـن خـالل متغیـراتع و.ECGقیاس جهاز الـ 

RVH ، T Wave ( ًإال أن هناك تزایدا في فولتیة البطین األیمن أكثر مـن البطـین األیـسر خاصـة فـي المرحلـة الوسـطیة مـن
إال أن هنـاك انحرافـا بـسیطا لمحـور ) Heart Axis(على الرغم من عدم ظهور اختالفات واضـحة لمتغیـر  و.االختبار التتبعي

القلب باتجاه الیمین حتى المرحلة الوسطیة من القیاس التتبعي ومن ثم عودته إلى وضعه الطبیعي فـي المراحـل النهائیـة مـن 
  .القیاس التتبعي

  
A Consecutive Study of Some Electrocard ogramVariables of during Applying Aerobic 

Stress to (11-12) Years Old Children 
  Asst. Prof. Dr. Mohammad T. Othman         Aimar  A. Mohammad  

Abstract 
Exploring the effect and immediate response of standard aerobic stress in the 

circulatory system dynamic variables, and recognizing their values at rest, during and 
directly after aerobic stress in healthy children (11-12) are obviously necessary to reach a 
scientific basis. The exercises and training modules will be built on such a basis in concord 
with the children's abilities through discovering and comparing the research variables. 
Moreover, the results of these studies are part of the basis that is necessary for any sports 
field work. This agrees with the experts and other concerned views that high sports levels 
require for physical, skill, and physiological preparation. This study aims to: recognize the 

––––– 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:Mohtwfeq2003@yahoo.com
http://www.pdffactory.com


  ...........................دراسة تتبعية لبعض متغريات التخطيط الكهربائي

 ٢٥٧

values of some physiological variables before, during aerobic stress in (11-12) years old 
children. Also to discover the different values of the physiological variables between the 
different measure stages in (11-12) years old children.. 

To validate the research hypotheses, the researcher used the descriptive method for 
being suitable to the research methodology. The samples was randomly selected and 
included (30) male pupils from Bilal Al-Habashi and Al-Muthanna primary schools in 
Mosul. 

The researchers used Bruce test for aerobic stress and body measurements to collect 
data. Some variables were taken as vital indicators for the adequate functioning of the 
cardio-circulatory system. The variables covered some variables were related to the 
electrocardiogram (ECG) such as: Heart Rate (HR), Left Ventricular Hypertrophy 
(LVH),RightVentricularHypertrophy (RVH), QRS Interval,S-T Interval,Q-T Interval, P-R 
Interval,  P-R Segment, T-wave and Heart Axis. To validate the study aims, the researchers 
applied Bruce test for aerobic stress in all the subjects between (24/3/2008 to 2/4/2008). 

The researchers used the following statistical tools: (Arithmetic Mean, Standard 
Deviation, Coefficient of Variation "C.V", Paired- Sample t-test and Relative Change 
Equation). It is concluded that there is clear increase of HR over the different measure 
stages of the aerobic stress. And there is more evident decrease of the Diastolic duration 
than the Systolic duration in successive stress stages, expressed by the variables of the ECG 
measurements. And there is more increase in the right ventricle' voltage than the that of 
the left ventricle, especially in the intermediate stage of the consecutive test, although there 
are no obvious differences in the heart voltage values throughout the variables (LHV, RVH 
and  T-Wave). Finally, although there are no obvious differences in  Heart Axis, there is a 
simple rightward deviation of the heart axis to the intermediate stage of the consecutive 
test, and up to normalcy at the final stages of the consecutive test. 

  : التعریف بالبحث-١
  :البحث ةوأهمیمقدمة ال ١-١

قد أن الكثیر مـن هـذه المتغیـرات تتطـور مـع َعتُیإذ ،  متغیرات الجهاز الدوري قیمالطفل یختلف عن البالغ فين إ
، نــرى أن لــدیهم معــدالت عالیــة لعــدد ضــربات القلــب للتمــرینفلــو الحظنــا اســتجابة جهــاز الــدوران عنــد األطفــال  .نمــوه

 لهـا خـصوصیة وأهمیـة كبیـرة فـي حیـاة انالمرحلة العمریـة التـي انتقاهـا الباحثـو،دقیقة\ ضربة)٢٠٠(  أكثر منتصل إلى
 فهــي تــسبق مباشــرة االنتقــال إلــى مرحلــة المراهقــة والــشباب ومــا یتبعهــا مــن ،اإلنــسان مــن حیــث البنــاء والنمــو الجــسماني

إن التعرف على تأثیر الجهـد یفیـد فـي معرفـة مـا ، راهقة والبلوغتغییرات كبیرة وبتأثیر النمو الطبیعي لإلنسان لمرحلة الم
یؤثر الجهد فیه وما سیتأثر به، وبهذا نستطیع إن نقف على نوع المتغیرات المتأثر فـي نـوع الجهـد، وهـذا یفیـدنا كقاعـدة 

مـــن تـــوافر وعلـــى الـــرغم  . الطفـــل بـــدنیا بـــصورة صـــحیحةةطلـــق منهـــا إلـــى عملیـــة التـــدریب وتنـــشئن نـــستطیع إن نبیانـــات
الـذي تنـاول التركیـب ) Shi, 2000(الدراسات التي تناولت االستجابة لدى األطفال ألداء التمارین المختلفة مثـل دراسـة 

القلبي والوظیفي لدى الریاضیین الناشئین، بهدف الكشف عـن تـأثیر تـدریبات المطاولـة الطویلـة المـدى فـي االسـتجابات 
تـأثیر النـشاط ) (Forsstrom et al , 1986دراسـة وكذلك  لدى ریاضیین ناشئین، الوظیفیة خالل فترة الراحة والتمرین

سـنوات ) ٧(أثناء االختبارات المتعلقة بالنبض على أطفال المـدارس بأعمـار في متغیرات معدل نبض القلب في البدني 
االسـتجابات الوظیفیـة التي هدفت إلى الكشف عن تأثیر جهد هـوائي متوسـط الـشدة فـي ) Li et al, 2005(دراسة ،  و

دراســة فــي قلــة أن هنــاك ومــن خــالل مــا تقــدم نلحــظ . خــالل فتــرة الراحــة والتمــرین لــدى األطفــال مــن المدرســة المتوســطة
  .أثناء أداء التمرین، والذي سیعكس لنا سبب التغیر الحاصل بعد التمرینفي تأثیر الجهد الهوائي 
  قـیم لجهـد هـوائي مقـنن فـياللحظیـةاف التـأثیر واالسـتجابة  تكمـن فـي استكـش الحـاليإن أهمیـة البحـثمن هنا، ف

ــ متغیــرات  هــوائي لــدى الجهــد الأثنــاء فــي و  ظرفــي الراحــةقــیم هــذه المتغیــرات فــيإلــى وكــذلك فــي التعــرف ، ) ECG(الـ
تعـد ضـرورة واضـحة ألجـل الوصـول إلـى قاعـدة علمیـة ، إذ ذوي الصحة الجیدةمن سنة ) ١٢-١١( صغار السن بعمر
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ى أساســـها التمـــارین والوحـــدات التدریبیـــة بمـــا یـــتالءم وقـــدرات هـــذه األعمـــار مـــن خـــالل الكـــشف والمقارنـــة فـــي تبنـــى علـــ
ر یسیر في المعرفة بهذا االتجاه الذي یتطلب البحث والتقصي وتطویـع النتـائج زمتغیرات البحث، كما أنها تسهم ولو بن

  .النجاز األفضل وحسن التعامل البدني مع هذه الفئةًلخدمة العملیة التدریسیة والتدریبیة وصوال إلى األداء وا
  : مشكلة البحث٢-١

ًا ال تحــصى بحوثــهنــاك  أن فــي العلــوم الریاضــیة والطبیــة نلحــظ ةطــالع علــى الدراســات المــشابهاالمــن خــالل و
اك أن هنـنلمـس ، كما إنه من خـالل مالحظتنـا للدراسـات الـسابقة جهد معین ألشخاص بالغینلدرست أثر تدریب معین 

أثنـاء الجهـد لهـذه فـي مـاذا حـصل : والـسؤال الـذي یطـرح نفـسه) بعد أداء الجهد(وبعدي ) قبل أداء الجهد(قبلي : قیاسین
  المتغیرات الوظیفیة ؟

  : ومن خالل البحث الحالي یمكننا أن نجیب عن التساؤالت اآلتیة
المرحلـة المتـأخرة مـن الطفولـة بعمـر أثنـاء الجهـد الهـوائي عنـد األطفـال فـي فـي ماذا یحدث لـبعض متغیـرات القلـب  ♦

 سنة ؟ ) ١٢ – ١١(
 وما مدى تأثیر الجهد فیها ؟  ♦

من خالل تناول بعض المتغیرات التي تعد مؤشرات حیویة لكفایة عمل جهـاز القلـب والتـي ستـشمل علـى بعـض 
 HR (Heart(معدل ضربات القلب :  وهيElectrocardiograph )ECG (تخطیط كهربائیة القلبجهاز  اتمتغیر
Rate وتــضخم البطــین األیــسر )LVH (Left Ventricular Hypertrophy وتــضخم البطــین األیمــن )RVH (

Right Ventricular Hypertrophy وفتـرة QRS (QRS Interval) وفتـرة  S-T) S-T Interval ( وفتـرةQ-
T )Q-T Interval( وفتــرة P-R) P-R Interval( والقطعــة P-R )P-R Segment(والموجــة  T) T wave (

  ).Heart Axis(ومحور القلب 
  : البحثا هدف٣-١

  : ما یأتيیهدف البحث إلى 
  .سنة) ١٢-١١( لألطفال بعمر أثناء أداء جهد هوائيفي قبل و) ECG(الـ المتغیرات  بعض قیمالى تعرف ال .١
) ١٢-١١ (بــین مراحــل القیــاس المختلفــة لألطفــال بعمــر) ECG(الكــشف عــن الفــروق فــي قــیم بعــض متغیــرات الـــ  .٢

  . سنة
  : فرض البحث ٤-١
لألطفــال ) ECG(الـــ متغیــرات اســتجابة فــي  )أثنــاء الجهــدفــي قبــل، و(مراحــل االختبــارات وجــود فــروق معنویــة بــین  •

  . سنة) ١٢-١١(بعمر 
   :البحث مجاالت ٥-١
  .سنة) ١٢ –١١(  بین تالمیذ مـن المرحـلة االبتدائیة ممن یتراوح أعمارهـم: المجال البشري١- ٥- ١
   ٢٠٠٨ / ٤ / ٢ ولغایة ٢٠٠٧ / ١١ / ١٥من ابتداء  : المجال الزماني٢-٥-١
  .ـ جامعة الموصل مختبر الفسلجة التابع لكلیة التربیة الریاضیة:  المجال المكاني٣-٥-١
  :والدراسات المشابهة اإلطار النظري -٢
  :اإلطار النظري ١-٢
  :Heart Rate (HR) معدل ضربات القلب ١-١-٢

َل ضــربات القلــب فــي الظــروف المختلفــة، مــثال إن معــدل ضــربات قلــب الطفــل عنــد والدتــه یتــراوح یختلــف معــد
ضـربة فـي الدقیقـة عنـدما یبلـغ الطفـل ) ١٢٠(ضربة في الدقیقة وقت الراحة، وینخفض هذا المعدل إلـى ) ١٥٠-١٣٠(
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الطفـل العاشـرة مـن عمـره، ضـربة فـي الدقیقـة عنـدما یبلـغ ) ٩٠(سنة من عمره ویستمر فـي االنخفـاض حتـى یـصل إلـى 
ــوالي  ــالغ حـــ ــشخص البـــ ــب طبیعیـــــا فـــــي الـــ ـــا ینـــــبض القلـــ ــة ) ٧٠(َبینمــ ـــي الدقیقـــ ـــربة فــ ــاح، (ضــ ــد الفتـــ -٣٣٩، ١٩٨٨عبـــ

یعــد معــدل ضــربات القلــب مــن المؤشــرات المهمــة التــي یمكــن مــن خاللهــا االســتدالل علــى شــدة العــبء الملقــى و).٣٤٠
 ترتفع بصورة مطردة مع زیادة الجهد البدني، إلـى أن تـصل أقـصى فضربات القلب. أثناء الجهد البدنيفي على الجسم 
وفـي المعتـاد فـإن معـدل ضـربات القلـب القـصوى تـصل لـدى الـشاب الـسلیم . أثنـاء الجهـد البـدني األقـصىفـي معدل لهـا 
ًا ومـع التقـدم فـي العمـر بعـد العـشرینات تـنخفض ضـربات القلـب القـصوى تـدریجی.  ضربة في الدقیقة)٢٠٠(إلى حوالي 

، ٢٠٠٨ ، الهـزاع ( ضربات كل عقـد مـن الـزمن)١٠(أي حوالي . وبمعدل یصل إلى حوالي ضربة في الدقیقة كل سنة
٢-١.(  
  : التأثیر العصبي في معدل ضربات القلب٢-١-٢

 المتمثــل بالعــصب )Parasympathetic(ودیــة  وأعــصاب ال)Sympathetic(یــزود القلــب بأعــصاب ودیــة 
ــاز العـــصبي المـــستقل الـــذاتي ). Vague Nerve(التائـــه  ــأتي هـــذه األعـــصاب مـــن الجهـ  تتـــصل ).Autonomic(تـ

، فضال عن أن األعـصاب الودیـة تتـصل بـشكل )AV node(والـ) S-A node(األعصاب الودیة والالودیة بكل من الـ
  . واضح مع عضالت البطین

  :  إلى)Sympathetic(ز األعصاب الودیة یؤدي تحفی
، وزیـــادة معـــدل إطـــالق جهـــد الفعـــل فیهـــا ویزیـــد انحـــدار جهـــد مـــنظم خطـــى القلـــب )S-A node(زیـــادة نـــشاط الــــ .١

)Pacemaker(. 

 ).S-A node(زیادة حساسیة عضلة القلب لتأثیر جهد الفعل الناشئ من الـ .٢

 .لألذینین والبطنینة زیادة قوة انقباض جمیع خالیا العضلة القلبیة المكون .٣

ــ ــ ـــ ــ ــــا الـ ــ ـــ ــان خالی ـــ ــ ـــذا فــ ــ ــ ــسبب هــ ــ ــ ـــ ــــد، وب ــ ــة الجهـــ ـــ ــ ــ ـــي حال ــ ــ ــ ــب ف ـــ ــ ــربات القلــ ــ ــ ــدل ضـــ ـــ ــ ــن معــ ــ ــ ـــد مـــ ــ ـــ ـــام، یزیـ ـــ ــ ــه عـ ــ ـــ   بوجــ
)S-A node ( سوف تصل إلى عتبة الجهد بسرعة أكبر وتسبب زیـادة فـي معـدل ضـربات القلـب وال تزیـد الـسرعة فقـط

ٕهــذا التــأثیرات بفعــل النــورایبینفرین أیــضا، تكــون ) AV node(ولكــن تزیــد التوصــیل خــالل الـــ) S-A node(فــي الـــ
)Norepinephrine(من النهایات العصبیة لألعصاب الودیة ز المفرو )Sympathetic(.  

أما التحفیز األعصاب الالودیة فیؤدي إلى تأثیرات معاكسة لتـأثیرات األعـصاب الودیـة بـشكل عـام، وتنـتج بفعـل 
ــولین  ـــة  مـــن النهاز المفـــرو)Acetylcholine(االســـیتایل كـ ــات العـــصبیة لألعـــصاب الالودی  )Parasympathetic(یـ

  : اآلتيوهي على النحو ) Vague Nerve(المتمثل بالعصب التائه أو المبهم 
 . ، مما یؤدي إلى تناقص معدل ضربات القلب) S-A node(تثبیط نشاط الـ .١

ــــلة  .٢ ــ ـــا الموصـ ــ ــ ـــساسیة الخالی ـــ ــیط حـ ــ ــ ـــن ا) Junctional Cells(تثبـ ـــ ـــا األذیـ ـــ ــــین خالیـ ــ ــــربط بـ ــ ـــي تـ ــ ــ ــضلیة الت ـــ   لعــ
، مما یؤدي إلى تثبیط سرعة انتشار حالة إزالـة االسـتقطاب فـي خالیـا البطینـین وانخفـاض نـشاط ) AV node(والـ

  .القلب عموما
علــى اسـتحداث موجــات ) S-A node(ٕواذا مـا زادة تـأثیر هــذه األعـصاب، فــأن ذلـك قــد یـؤدي إلــى عـدم قــدرة الــ

  .)٧٣، ١٩٩٥زاید ومبارك، ). (AV node( لتصل إلى الـاالستثارة أو عدم مرورها عبر الخالیا الموصلة
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  ...........................دراسة تتبعية لبعض متغريات التخطيط الكهربائي

 ٢٦٠

 :Electrocardiograph (ECG) تخطیط كهربائیة القلب ٣-١-٢

ــائي  ــ ــ ـــ ــ ــد الكهربــ ــ ـــ ــ ــــرات الجهــــ ــ ــ ـــ ــسجیل لتغییــ ــ ـــ ــ ــ ــــن تــ ــ ـــ ــ ـــارة عــ ــ ـــ ــ ـــو عبـــ ــ ـــ ــ ـــي هـــ ـــ ــ ــ ـــب فـــ ــ ـــ ــ ــساط القلـــ ــ ــ ـــ ــ ــــاض وانبــ ــ ــ ـــ ــاء انقبــ ـــ ــ ـــ   أثنـــ
ــارك ، ( ــد ومبـ ـــب مـــن تـــسجیل تیـــار ال،و)٧٣ ، ١٩٩٥زایـ ــیط الكهربـــائي للقل ــع نـــتمكن بواســـطة التخطـ ــل القلبـــي ونطلـ عمـ

بواســطته علــى ســیر المحــرض القلبــي الطبیعــي أو اضــطرابه، وأول مــن الحــظ وجــود هــذا التیــار هــو العــالم الفــسیولوجي 
َویعتمـد اساســا علــى أن تقلــص العــضلة القلبیــة یولــد تیــارا ) ١٩٠٣(ســنة ) Woolter Einthoven(األلمـاني انثــوفنس 

فعنـدما تمـر الدفعـة ،)٣٥، ١٩٨٥الـدوري واألمـین، ( عملهـا إلـى سـطح الجـسم كهربائیا یسیر خالل العضلة القلبیة أثناء
القلبیة تنتشر منها تیارات كهربائیة إلى األنسجة المحیطة به، وتنتشر نسبة صغیرة من هذه التیارات إلى سطح الجـسم، 

 تولــدها هــذه التیــارات فــإذا وضــع مــسار كهربــائي مقابــل جوانــب القلــب یــصبح باإلمكــان تــسجیل الجهــود الكهربائیــة التــي
ــول،( ــایتون وهــ ــائي ). ١٤٩، ١٩٩٧غــ ـــي الجهــــد الكهربــ ـــرات فـ ـــدث تغیـ ــب تحـ ـــالل القلــ ـــارة خـ ــة اإلثـ ـــشر موجــ ــدما تنتـ وعنــ
)Electrical Potential ( تعــد یمكــن تــسجیلها بوضــع أقطــاب كهربائیــة علــى ســطح الجــسم ألن الــدم وأنــسجة الجــسم

علــى أنـه مولــد كهربــائي مغــروس فـي وســط موصــل، ویمكننــا فــي یمكننــا أن ننظـر إلــى القلــب . موصـالت جیــد للكهربــاء
علـى سـطح ) Electrodes(أثناء انقباض القلب بوضـع قطبـین في هذه الحالة تسجیل التغیرات الكهربائیة التي تحدث 

عبـــد (خـــاص ) galvanometer(الجـــسم فـــي مـــوقعین معینـــین وتوصـــیل القطبـــین بواســـطة أســـالك إلـــى جهـــاز كلفـــاني 
 یـستخدم المعلومـات المجموعـة ECGوالنقطة المهمـة التـي یجـب أن نـذكرها هـي أن جهـاز الــ ). ٣٤٤ ،١٩٨٨الفتاح، 

لنـشاط القلـب الكهربـائي مـن ) ثالثیـة األبعـاد(من أربعة أقطاب طرفیة وستة أقطاب صدریة لكـي یعطـي صـورة واضـحة 
 ,Lead ECG ().Houghton & Gray 12(ًمنظرا أو توصیلة اخذ االسم ) ١٢(ومن هذه الـ . نقطة مختلفة) ١٢(

2003, 4-5(  
  :The Normal Electrocardiogram تخطیط القلب الطبیعي ١-٣-١-٢

ح  ــ ــط الـــسواء الكهربـــائي) ١الـــشكل (یوضـ ــن خـ ــسلة مـــن االنحرافـــات عـ ــمیت ) Iso-electric Line)(*(سلـ ســ
ال اســتقطاب أو عــودة تمثــل كــل موجــة زو. )U ،T ،S ،R ،Q ،P(بـــ ) ECG(الرئیــسـة فــي الـــ ) Waves( الموجــات

فـي التخطــیط،  )Segment( بـین االنحرافــات بـالقطع أو الــشدف اسـتقطاب لمنطقـة معینــة مـن القلــب وتعـرف المــسافات
  ).٧٤، ٢٠٠٦مسلم، ) (١الشكل ) (Interval(ویطلق على زمن أي حدث في الدورة القلبیة بـالفترة 

                                         
الجوادي، (ًوهو الخط الذي یكون فیه الجهد الكهربائي متساویا ): Base Line(و خط القاعدة أ) Iso-electric Line(خط السواء الكهربائي )*(

١٦، ١٩٨٩.( 
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  ...........................دراسة تتبعية لبعض متغريات التخطيط الكهربائي

 ٢٦١

  
  ECGوفترات وأجزاء الـ موجات یوضح  : )١(رقم شكل ال

(Mark, 2004, 4)  
  ):P) P Wave الموجة ١-١-٣-١-٢

إلـى األذینـین، وبـصورة عامـة فـإن زوال ) SA node(وهي تمثل زوال االسـتقطاب األذینـي وانتقـال موجـة اإلثـارة مـن الــ
 SA(، ولكن أیة إشارة تظهر بعد انتشار النبضة من الـ)ECG(ال یسبب أیة موجة في الـ ) SA node(االستقطاب للـ

node ( لــزوال اســتقطاب األذیــن تنــشأ الموجــة)P( . وبمــا أن األذینــین یحتویــان علــى ألیــاف عــضلیة قلیلــة فــإن الفولتیــة
ومـــن وجهـــة نظـــر معظـــم التوصـــیالت یكـــون اتجـــاه الكهربائیـــة لهـــذه . المنـــشأة بواســـطة اســـتقطاب األذیـــن صـــغیرة نـــسبیا

الن التیـار یجـري بعیـدا عنهـا ولكنهـا ) الـصدرموقع القطب الموجب أعلـى یمـین  (AVRالموجة موجبا، عدا التوصیلة 
ــن الجهــــة المعاكــــسة ــة . تنظــــر إلــــى األذیــــن مــ ــغ مــــدتها حــــوالي ) ٠.٣-٠.٢(وتتــــراوح قــــوة هــــذه الموجــ ــي فولــــت، وتبلــ   ملــ

  .)- a,b, c ١الشكل (ثانیة، وتمثل هذه المدة الزمن الالزم النتشار موجة اإلثارة في العضلة األذینیة ) ٠.١٢-٠.٠٨(
  ):P-R) P-R Segmentالجزء  ٢-١-٣-١-٢

ال یعطي أیة موجـة علـى الــ  ٕ، وان تحفیزها)AV node(بعد مرور النبضة الكهربائیة خالل األذین تصل إلى الـ
)ECG( لكننــا نــستطیع حــساب الــزمن الــذي تــستغرقه النبــضة الكهربائیــة لعبــور هــذه العقــدة والــذي یمثــل بــالفترة مــا بــین 

ــ)Q( وبدایة موجة )P(نهایة موجة  وهـي لغـرض ) AV node(ٕ، وان هذه الفترة ناتجة عن تأخیر توصیل تحفیـز فـي ال
  ).- ١dالشكل (السالمة، أي تمنع االنتشار السریع لنبضة األذین أثناء االرتجاف األذیني إلى البطین بالسرعة نفسها 

  ):P-R) P-R Interval فترة ٣-١-٣-١-٢
ــــة  ــ ـــ ــ ــــة الموجـ ــ ــ ـــ ــــن بدایـ ــ ـــ ــ ــرة مـ ــ ـــ ــ ــ ــذه الفتـ ــ ـــ ــ ــ ـــاس هـ ــ ـــ ــ ـــى بدا)P(تقــ ـــ ــ ـــ ــة  إلـ ــ ـــ ــ ــ ــة الموجـ ــ ـــ ــ ــ ــین)Q(یـ ــ ـــ ــ ــ ــا بـ ــ ـــ ــ ــراوح طبیعیـــ ــ ـــ ــ ــ   ، وتتـ

وهي تمثل الزمن المستغرق لمرور موجة زوال االسـتقطاب مـن منـشئها . مربعات صغیرة) ٥-٣(ثاأو ) ٠.٢٠-٠.١٢(
ــ) التحفیـز األذینـي( وعبـر األذیـن SA nodeفیالــ   AV(التـأخیر الحاصـل فـي الــ(إلـى البطـین ) AV node(مـرورا بال

node ((اب البطین أي قبل زوال استقط) ١الشكل a, b, c, d -.(   
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 ٢٦٢

  ):QRS) QRS Complexمعقد  ٤-١-٣-١-٢
التحفیـــز (وهـــو مجموعـــة مـــن االنحرافـــات أو الموجـــات الموجبـــة أو الـــسالبة التـــي تمثـــل فقـــدان اســـتقطاب البطـــین 

راوح مـدتها بـین والذي یحدث فـي البطینـین قبـل انقباضـهما، وتبلـغ قـوة هـذه الموجـة حـوالي ملـي فولـت واحـد تتـ) البطیني
ویجـري التیـار عـادة بـین الحـزم مـن الیـسار إلـى الیمـین وهـو . ثانیـة) ٠.١٢(ثانیة، ولكنها ال تزید عن ) ٠.١٠-٠.٠٦(

، وهــو إمــا أن یكــون إلــى أســفل خــط الــسواء أو یكــون إلــى األعلــى ویعتمــد )QRS(مــسؤول عــن أول انعكــاس فــي معقــد 
  : ب القطب، ویتكون مما یأتيعلى الجهة التي تنظر منها التوصیلة إلى جان

  ).Q( إلى أسفل خط السواء تسمى موجة )QRS( إذا كان االنعكاس األول لمعقد -
  .أم لم یسبقه) Q(سواء سبق بموجة ) R( إذا كان االنعكاس األول إلى أعلى خط السواء تسمى موجة -
  ).S(یسمى الموجة ) R( أول انحراف سالب یتبع الموجة -

ًن یكــون موجبــا أو ســالبا عنــدها ویعتمــد علــى أیهمــا أكبــر موجــة  إمــا أ)QRS(ومعقــد  ً)R( أو موجــة )S( وهــذا 
  . بدوره یعتمد على الجهة التي تنظر منها التوصیلة إلى القلب

یحــوي البطـــین األیــسر عـــادة ألیــاف عـــضلیة أكبــر مـــن البطــین األیمـــن، لهــذا فـــان الفولتیــة التـــي تنــشأ عـــن زوال 
مثال التوصیلة التـي تنظـر إلـى القلـب مـن الجهـة الیمنـى . )QRS(التي تغلب على معقد استقطاب البطین األیسر هي 

والتـي تمثـل زوال اسـتقطاب البطـین األیمـن وفولتیـة عالیـة تتحـرك بعیـدا ) Rموجـة (سترى فولتیة قلیلة تتحـرك باتجاههـا 
) S( الـذي تغلــب علیــه موجــة )QRS(والتــي تمثـل زوال اســتقطاب البطــین األیــسر، إذ یكـون معقــد الـــ ) Sموجــة (عنهـا 

ــرة  ــسرى ســـترى فولتیـــة كبیـ ــن الجهـــة الیـ ـــب مـ ـــى القل ــإن التوصـــیلة التـــي تنظـــر إل ــالعكس فـ ــة (ًســـالبا؛ وبـ ــرك ) Rموجـ تتحـ
. ًموجبـا) R( الـذي تغلـب علیـه موجـة )QRS(، إذ یكون معقد الـ )Sموجة (باتجاهها، وفولتیة قلیلة تتحرك بعیدا عنها 

ــذا یكـــون هنـــاك تحـــول تـــدریجي ــالب إلـــى )QRS( عبـــر التوصـــیالت الـــصدریة مـــن الیمـــین إلـــى الیـــسار، أي مـــن لهـ  سـ
)QRS( موجب )١ الشكل e -.(  
  ):S-T) S-T Segment قطعة ٥-١-٣-١-٢

كمیـة الوقـت ، تمثـل هـذه القطعـة )٤الـشكل ) (T(إلـى بدایـة الموجـة ) S(وهي القطعة الممتدة من نهایـة الموجـة 
ولكنهــا قــد تتــراوح ) علــى شــكل خــط مــستقیم(هــذه القطعــة عــادة متعادلــة كهربائیــا وتكــون  ي البطینــاالنقبــاض نهایــة فــي
إلـى بدایـة موجـة ) T(ملم، ویكون ارتفاعها وانخفاضها بالمقارنة مع الخـط الممتـد مـن نهایـة موجـة ) ٢(+و) ٠.٥-(بین

)P ()١ الشكل f - .(  
  ):S-T) S-T Interval  فترة٦-١-٣-١-٢

یمثل هذا . ثا) ٠.٣٥-٠.٢٩( وتتراوح طبیعیا بین)T( إلى نهایة الموجة )S(موجة تقاس هذه الفترة من نهایة ال
والذي یعادل الزمن الكلـي ) انبساط بطیني(في البطینین ) Depolarization(المؤشر الزمن الكلي إلعادة االستقطاب 

  ).- f ١ الشكل(لالنبساط في البطینین
  ):T) T Wave  موجة٧-١-٣-١-٢

ملــي فولـت ومــدتها ) ٠.٣( لعـضلة البطـین أثنــاء انبـساط البطـین، وتبلــغ قوتهـا وارتفاعهـا تمثـل عـودة اســتقطاب
   ).- g ١ الشكل(ثانیة ) ٠.١٦(حوالي 

  ):Q-T) Q-T Intervalالفترة  ٨-١-٣-١-٢
 الكامــل لتحفیـــز والتـــي تحــسب الوقــت) T(إلــى نهایــة الموجــة ) Q(وهــي المــسافة المحــصورة مــن بدایـــة الموجــة 

  .)- e, f, g ١الشكل(ثانیة) ٠.٤٥-٠.٣٥(فائه، والمعدل الطبیعي لهاالبطین واستش
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ...........................دراسة تتبعية لبعض متغريات التخطيط الكهربائي

 ٢٦٣

  ):U) U Wave الموجة ٩-١-٣-١-٢
. االسـتقطاب البطـيء للبطـین الحـاجز بـین البطینـین أو زوال أصلها غیر محـدد ولكنهـا قـد تمثـل زوال اسـتقطاب

  ).V4-V2(یالت الصدریة ، ولكنها إذا ظهرت واضحة فإنها تكون عادة في التوص)U(یصعب تحدید موجة 
  )٣٥٠-٣٤٩، ١٩٨٨عبد الفتاح، ) (٤٠-٣٨، ٢٠٠٥محمد توفیق، (

  :Aerobic Effortالجهد الهوائي  ٤-١-٢
. وهو عبارة عن الحمل الواقـع علـى الجـسم والـذي یكـون فیـه النظـام الهـوائي هـو المـسیطر لتزویـد الجـسم بالطاقـة

سجین، فهــو یعمــل عنــدما یكــون شــدة النــشاط البــدني منخفــضة والتــي یتطلــب النظــام الهــوائي إلنتــاج الطاقــة تــوفر األوكــ
، ولذلك فهو النظام الرئیس لمد الجـسم بالطاقـة الالزمـة لمعظـم  عدةدقائق لتصل إلى ساعات) ٤-٢(تستمر ألكثر من 

  )٦٣، ٢٠٠٠سعد الدین، ) (٧٣، ٢٠٠٥محمد توفیق، .(أنشطة اإلنسان
  : الدراسات المشابهة٢-٢
   ):(Forsstrom et al ,1986 دراسة ١-٢-٢

متغیرات معـدل نـبض القلـب أثنـاء االختبـارات المتعلقـة بـالنبض علـى أطفـال المـدارس في تأثیر النشاط البدني "
  "سنوات) ٧(بأعمار 

ًهــدف البحــث هــو الكــشف عــن االختالفــات فــي الــسیطرة علــى معــدل نــبض القلــب بــین أطفــال نــشیطین بــدنیا 
ســنوات مــن الــذكور ومــن صــفین متجانــسین مــن ) ٧(ًطفــال بأعمــار ) ٣٥(البحــث شــملت عینــة . وأطفــال غیــر نــشیطین

ــز المدینــــة ــة فــــي مركــ ـــم تقــــسیمهم إلــــى. مدرســ ــال١٢: (وتـ ــدنیا، و)طفــ ــشیطین بــ ــین، و)  أطفــــال١٠(نــ ــال١٣(طبیعیــ )  طفــ
حمـل االختبـار ، وتـم تنظـیم )Arstila(كانت آلیة االختبار على الدراجة الثابتة المتعلقة بالنبض والتي قدمها  .وخاملین

ضربات كل دقیقة، وتمـت مواصـلة أداء ) ٨(للدراجة ذاتیا للحصول على زیادة خطیة في معدل نبض القلب مع تسارع 
ــي معــــدل منــــتظم  ــب فــ ــى التعــ ــار حتــ ــة/دورة٦٠(االختبــ ــق جهــــاز )الدقیقــ ــن طریــ ــدل ضــــربات القلــــب عــ ــتخراج معــ ، تــــم اســ

ـــ ــي  )ECG(الــ ــصورة مــــستمرفــ ــسجل بــ ــان یــ ــث كــ ــار حیــ ــاء االختبــ ــب لجهــــاز أثنــ ــة القطــ ــة ثنائیــ   ة مــــن التوصــــیالت الطرفیــ
   . إلى شریط مغناطیسي عن طریق مسجل شریطي رباعي األقطاب)ECG(الـ 

  :ومن النتائج التي توصل إلیها. لمقارنة القیم) t( اختبارالباحثاناستخدم 
  إن معدل ضربات القلب للمجامیع الثالثة في بدایة االختبار لم تختلف بصورة ملحوظة  -
 .رتدادات بین معدل ضربات القلب والوقت كانت خطیة لجمیع المختبریناال -

 . إن االنخفاض طویل األمد كان أكبر في المجموعة النشطة مما علیه في المجموعة الخاملة -

)Rutenfranz et al ., 1986, 141(  
  :)(Li et al, 2005  دراسة ٢-٢-٢

  "ذوي الصحة الجیدة طفالدقائق مشیا لدى األ) ٦(الثقة والصالحیة الختبار "
هــدف البحــث هــو الكــشف عــن تــأثیر جهــد هــوائي متوســط الــشدة فــي االســتجابات الوظیفیــة خــالل فتــرة الراحــة 

ســـنة )١٤.٢(طفـــل بلـــغ متوســـط أعمـــارهم ) ٧٤(شـــملت عینـــة البحـــث ،ووالتمـــرین لـــدى األطفـــال مـــن المدرســـة المتوسطة
 لهم اختبار بروس للجهـد الهـوائي علـى جهـاز الـسیر المتحـرك ًتم فحصهم طبیا بعدها أجري). ١.٢(وبانحراف معیاري 

، )كالــسعة الحیویــة والنــبض وضــغط الــدم قبــل الجهــد وبعــده مباشــرة(لقیــاس المتغیــرات الوظیفیــة للجهــاز الــدوري التنفــسي 
  .وبعد ثالثة أسابیع تم إعادة االختبار
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وقـد توصـل البـاحثون . F المعیـاري واختبـارالوسط الحـسابي واالنحـراف: تم استخدام الوسائل اإلحصائیة اآلتیة
  .إلى إن االختبار ذو صدق وثبات وموضوعیة لتقییم تحمل الجهد الهوائي لجهاز الدوري التنفسي لدى األطفال

(Li et al., 2005, 1057 – 1060) 
  :إجراءات البحث -٣
  .طبیعة البحث ولمالءمتهالمنهج الوصفي بأسلوب المسحي  الباحثاناستخدم :البحث منهجیة ١-٣
  :عینة البحث وتجانسها ٢-٣

تــم اختیــار العینــة بــصورة عــشوائیة مــن مجتمــع البحــث المتكــون مــن تالمــذة المــدارس االبتدائیــة والــذین تتــراوح 
بـــالل الحبـــشي : مـــن مدرســـتین ،ًتلمیـــذا) ٣٠( مـــن مركـــز مدینـــة الموصـــل والتـــي شـــملت ســـنة) ١٢ -١١( بـــین أعمـــارهم

ــی  أن یكــون جمیــع أفــراد العینــة دون ســن البلــوغ، إذ تــم التأكــد مــن عــدم الباحثــان وقــد راعــى .نوالمثنــى االبتــدائیتین للبن
 یـؤثر )*(ظهور شعر الوجه وتحت اإلبط وعدم خشونة الصوت، كما تم التأكد من أنهم ال یعـانون مـن أي مـرض مـزمن

  . عینة البحثأفرادبعض المعلومات عن ) ١(رقم  الجدول في سیر تجربة البحث، ویبین
   یبین بعض المعالم اإلحصائیة عن متغیرات عینة البحث:)١(رقم الجدول 

               المتغیرات
   المعالم اإلحصائیة

  العمر
  )سنة(

  الطول
  )سم(

  الوزن
  )كغم(

السطحیة المساحة 
  )٢م(للجسم

مؤشر كتلة 
  الجسم

 ١٧.٥٣٦ ١.١٥٩ ٣٤.٤٨٣ ١٣٩.٨٠٠ ١١.٥٠٩ )َس(المتوسط الحسابي 

  ٢.٤٨٨ ٠.١٢٨ ٦.٧٥٠ ٦.٦٧٧ ٠.٣٠١ )ع+(یارياالنحراف المع
 %١٤.١٨٧ %١١.٠١ %١٩.٥٧٤ %٤.٧٧٦ %٢.٦١٧ ) خ(معامل االختالف 

نلحظ من الجدول أعاله تجانس العینة في المتغیرات المقاسـة إذ كانـت قـیم معامـل االخـتالف بـین أفـراد العینـة 
  ) ١٦١، ١٩٩٩عبیدي، التكریتي وال. (وهذا یدل على تجانس أفراد العینة%) ٣٠(أقل من 

  :المستخدمةاألجهزة  ٣-٣
 ).TMX425 Trackmaster 2004 (وعن  كهربائيTreadmillجهاز السیر المتحرك  .١

یعمــل ضــمن الــذي   وQRS Card ECG نــوع ECG( Stress( أثنــاء الجهــد ةجهــاز تخطــیط القلــب الكهربائیــ .٢
 ).QRS Card ECG(برنامج 

 ).Arbo( نوع Stress ECG electrodesأثناء الجهد  أقطاب توصیل الصق .٣

  ).ZERO – GEL( نوع (Gel ECG)سائل هالمي  .٤
  .غرام)٢٠٠(یقیس ألقرب ) Detecto(جهاز قیاس الطول والوزن نوع  .٥
 .ثانیة) ١٠٠\١(ساعة توقیت الكترونیة یدویة تقیس ألقرب  .٦

، )Delta Trak(لقیـاس درجـة الحـرارة والرطوبـة النـسبیة للمحـیط نـوع ) Thermo-Hygrometer(محـرار رقمـي  .٧
  .صیني المنشأ

                                         
 مستشفى الخنساء للوالدة واألطفال بالموصل-قسم العنایة المركزة/دبلوم عالي/الدكتور احمد هاشم حمودي) *(
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  : وسائل جمع البیانات٤-٣
  :والتي شملت ما یأتيوسائل لجمع البیانات ك ات االختبار والقیاسالباحثانستخدم ا

  :Bruce test )اختبار بروس( اختبار الجهد الهوائي ١-٤-٣
جـد شـعبیة كبیـرة  في األصل لتشخیص مرض الـشریان التـاجي عنـد البـالغین، لكنـه و)بروس(لقد صمم اختبار 

بین أطباء األطفال المتخصصین بالقلب، وان احد الفوائد الرئیسة لهذا االختبار بأنه یمكن تتبـع حالـة الـشخص فـي كـل 
  . من الصغیر والكبیر ، كما تمكننا البیانات القدیمة من مقارنة حالة الشخص مع النتائج الحالیة

) Paridon et al., 2006, 1914) (Cumming et al., 1978, 69-75(  
v یعد هذا االختبار مقیاسا للقدرة الهوائیة: الهدف من االختبار .  
v جهاز السیر المتحرك: األدوات )Treadmill (كهربائي ذو معیار للسرعة واالنحدار، ساعة توقیت .  
v ن ال، یتكون االختبار من سبعة مراحل، اجري االختبار على خمسة مراحـل مـن اصـل سـبعة : مواصفات االختبار

الجـدول . االطفال لم یجتازوا المرحلة الخامسة، لكل مرحلة سرعة وانحدار، ویـستغرق أداء كـل مرحلـة ثـالث دقـائق
  .یبین اختبار بروس للجهد الهوائي) ٢(الرقم 

  )Bruce test(مراحل اختبار بروس  یبین)٢(الرقم الجدول 
   المواصفات            

 مراحل االختبار
  الوقت الكلي

  )دقیقة( 
  السـرعـة

 )ساعة / كم ( 
  االنـحـدار
( % ) 

 ١٠ ٢.٧٤ ٣ ـ ١ المرحلة األولى ١

 ١٢ ٤.٠٢ ٦ ـ ٣ المرحلة الثانیة ٢

  ١٤ ٥.٤٧ ٩ ـ ٦ المرحلة الثالثة ٣
 ١٦ ٦.٧٦ ١٢ ـ ٩ المرحلة الرابعة ٤

  ١٨ ٨.٠٥ ١٥ ـ ١٢ المرحلة الخامسة ٥
  ٢٠  ٨.٨  ١٨ ـ ١٥  المرحلة السادسة  ٦
  ٢٢  ٩.٧  ٢١ ـ ١٨  لسابعةالمرحلة ا  ٧

)Adams, 2002, 255(  
  : القیاسات الجسمیة٢-٤-٣
  : Height, H & Weight, W )كغم( والوزن)سم(طول قیاس ال١-٢-٤-٣
  Body Surface Aria (BSA): )٢م( حساب المساحة السطحیة للجسم ٢-٢-٤-٣

)Mcardle et al., 2006, 264(  
   Body Mass Index (BMI): حساب مؤشر كتلة الجسم ٣-٢-٤-٣( 

Mcardle et al., 2006, 580)(  
  : قیاسات المتغیرات الوظیفیة٣-٤-٣
  :HR( Heart Rate) (دقیقة\ضربة( معدل ضربات القلب ١-٣-٤-٣
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  ...........................دراسة تتبعية لبعض متغريات التخطيط الكهربائي

 ٢٦٦

وذلـك مـن خـالل ربـط التوصـیالت ) QRS Card ECG(تم احتساب معدل ضربات القلب باستخدام الجهـاز 
) QRS Card ECG(ن طریق ربط الجهاز بالحاسوب عن طریـق برنـامج الخاصة بالجهاز على جسم أفراد العینة وع

  . والذي نستطیع من خالله الحصول على النبض بصورة مباشرة 
  :ECG القیاسات الخاصة بجهاز تخطیط القلب الكهربائي الـ ٤-٤-٣

ـــار ــ ــ ـــائج االختبــ ـــ ــ ــــى نتـ ــ ـــصول علـــ ــ ــ ــل الحــ ـــ ــ ـــن اجــ ــ ـــ ــــتخدممـ ــ ـــم اســـ ــ ــ ـــ  تــ ــ ـــ ــیط الكهربائیـ ـــ ــ ــاز تخطــ ــ ــ ــبل ةجهـــ ـــ ــ ــوع لقلــ ـــ ــ    نــ
)QRS Card ECG(  ویعمــل ضــمن برنــامج ،)QRS Card ECG ( وهــو مــن البــرامج الجــاهزة علــى الحاســوب

   .التخصصیة
  )II( التوصیلة ):P-R Interval) (ثانیة (P-R فترة ١-٤-٤-٣
  )II( التوصیلة ):P-R Segment) (ثانیة (P-R الجزء ٢-٤-٤-٣
  ).١٦، ١٩٨٩الجوادي، ()II(التوصیلة:(QRS Interval))ثانیة( زمن االنقباض البطیني٣- ٤- ٤- ٣
  )II()Goldman, 1979, 25(التوصیلة S-T Interval):  )ثانیة( زمن االنبساط البطیني ٤- ٤- ٤- ٣
  )II( التوصیلة :)Q-T Interval( )ثانیة (Q-T الفترة ٥-٤-٤-٣
  ).II ()Goldman, 1979, 23-24( التوصیلة ):T Wave ()ملي فولت (T  الموجة٦- ٤- ٤- ٣
  )V5( التوصیلة الصدریة :(LVH) )ملي فولت(بطین األیسر  تضخم ال٧-٤-٤-٣

(Mark, 2004, 61) (Hazle & Schaffer, ND, 3)  
  )V1( في التوصیلة :(RVH) )ملي فولت( تضخم البطین األیمن  ٨-٤-٤-٣

(Mark, 2004, 62) (Hazle & Schaffer, ND, 3) 
  ):Heart Axis( )درجة( تحدید زاویة محور القلب من الوضع األمامي٩-٤-٤-٣

فـي التوصـیلتین ) S(و) R(لقد تم تحدید اتجاه المحور من الوضع األمامي من خالل متابعـة ارتفـاع المـوجتین
)I (و)AVF( ــــة ــــست الموجـ ـــة ) R(، إذ قیـ ـــست الموجــ ــ ـــة )S(وقی ــــتخدام معادلــ ـــدها اسـ ــم بعــ ــ ــا، وتـ ـــ ــا جبری ــ ــم جمعهمـ ــ ، وتـ
)Novosel et al.:(  

( )








−
±=

aVFI3
aVF arctanEA  

  .معكوس ظل الزاویة = Arctan بینما الـ Heart Axisالـ  = EAالـ حیث أن 
)Novosel et al., 1999, 3(  
 اختبـار بـروس للجهـد الهـوائي قـام الباحثـان بـإجراءلغرض التحقق من أهداف البحـث  :النهائیة ة التجرب٥-٣

الباحثان ولغرض ضبط تجربة البحث قام ). ٢/٤/٢٠٠٨-٢٤/٣/٢٠٠٨(على جمیع أفراد عینة البحث للمدة 
   :اآلتیةالنقاط بمراعاة 

تــم اخــذ موافقــة أولیــاء أمــورهم للمــشاركة فــي ) بــالل الحبــشى والمثنــى االبتــدائیتین للبنــین(بالتعــاون مــع أدارة المدرســتین .١
 .تجربة البحث الرئیسة

لتأكــد مــن صــحة وذلــك لغــرض ا )*(مــن قبــل طبیــب أخــصائي الــسریريتــم إخــضاع عینــة البحــث إلــى الفحــص الطبــي  .٢
 .والدیة إصابة من أي مرض مزمن أو مینة وسالمتها وخلوهالع

                                         
  شفى الخنساء للوالدة واألطفال بالموصلمست-قسم العنایة المركزة/دبلوم عالي/الدكتور احمد هاشم حمودي) *(
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 ٢٦٧

واألدوات وقــت ومــن حیــث األجهــزة المكــان وال مــن حیــث هاتحــت الظــروف نفــسالهــوائي  مراعــاة إجــراء االختبــار تتمــ .٣
 .القیاسات الوظیفیةالمستخدمة وكذلك تسلسل إجراء 

 .ْم)٢٤-٢٠(إجراء االختبار في ظروف درجة حرارة طبیعیة  .٤

 )%.٣٥-٣٠(ختبار في ظروف رطوبة نسبیة طبیعیة إجراء اال .٥

 .القیاسات الوظیفیةحرص الباحثان على أن یكون فریق العمل هو نفسه لجمیع وقد  .٦

  :ةاآلتیالمراحل وقد تم اخذ القیاسات حسب  .٧
ــة الراحـــة(تـــضمن القیـــاس القبلـــي  :القیاســـات القبلیـــة - ــ ) فـــي حالـ ــ ــاز ال القیاســـات الجـــسمیة  والقیاســـات الخاصـــة بجهـ

)ECG(.  
مـن مراحـل ) نهایة الدقیقـة الثالثـة مـن كـل مرحلـة(تم اخذ قیاس في نهایة كل مرحلة  :القیاسات أثناء الجهد الهوائي -

 . )ECG(االختبار، وقد تضمنت القیاسات الخاصة بجهاز الـ 
شــدة وصــلها تــم اخــذ هــذا القیــاس فــي نهایــة الجهــد مباشــرة ، والــذي یعبــر عــن أعلــى  :القیاســات فــي الدقیقــة األخیــرة -

ـــر  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــي المختبـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــاز فـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــة بجهـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــات الخاصــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــضمنت القیاســــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــد تـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــار، وقـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــاء أداء االختبــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   أثنـــ
 .)ECG(الـ 

  :وقد تم إجراء التجربة على وفق التسلسل اآلتي
 .یتم اخذ قیاسي الطول والوزن .١

علـى عـضد ) Cuff(تلصق المجسات على جسم المفحوص في األماكن المخصص لها ثم یلـف الربـاط الـشریطي  .٢
ــ المختبـر بعـ ، ثـم یــصعد ) ECG(دها یجلـس المختبــر علـى الكرسـي ألخـذ القیــاس القبلیـة لمتغیـرات ضـغط الــدم وال

 .المفحوص على جهاز السیر المتحرك

ســاعة وبانحــدار صــفر علــى /كــم) ٢.٧٤(یــتم إجــراء إحمــاء بإعطــاء المختبــر دقیقتــین قبــل المرحلــة األولــى بــسرعة  .٣
 .س المطوروحسب ضوابط اختبار برو. جهاز السیر المتحرك

 ).٣الجدول (یبدأ بعدها المختبر بأداء اختبار بروس  .٤

  . ویستمر االختبار بزیادة السرعة واالنحدار إلى أن یصل المختبر مرحلة استنفاذ الجهد .٥
ــى  .٦ ـــد انتهــ ـــار ق ـــر االختب ــركیعتب ــسیر المتحــ ــاجز الجـــانبي لجهـــاز الـ ـــر الحــ ــسك المختب ــ لحظـــة مـ ــراءات الـــ  ، تخـــزن قـ

)ECG (.  
   :استخدام الوسائل اإلحصائیة اآلتیة تم: حصائیة الوسائل اإل٦-٣
 .The Arithmetic Meanالوسط الحسابي . ١
  .Standard Deviationاالنحراف المعیاري . ٢
 . C.V(Coefficient of Variation( لمعامل االختالف ةالنسبة المئوی.٣
  " ااختبار الفرق بین وسطین للعینة نفسه" لعینتین مترابطتین tاختبار . ٤

Paired - Samples t-Test.  
  ) ٣١٠-١٠١، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي، ):(Equation of Relative Change(معادلة التغییر النسبي . ٥

ـــتخدام  ــ ــات باســ ـــ ــال البیانــ ــ ــم إدخـــ ـــ ــــد تــ ــــامج  وقـــ ـــة  ، )Excel 2003(البرنـــ ـــتخدام الحزمــــ ــ ــا باســ ــ ومعالجتهـــ
  ).SPSS,11.5(اإلحصائیة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ...........................دراسة تتبعية لبعض متغريات التخطيط الكهربائي

 ٢٦٨

  :عرض النتائج ومناقشتها -٤
  :ض نتائج تأثیر الجهد الهوائي في متغیرات معدل ضربات القلب ومناقشتها عر١-٤
  : عرض نتائج تأثیر الجهد الهوائي في متغیرات معدل ضربات القلب١-١-٤

یبین المعالم اإلحصائیة الخاصة بمتغیر معدل ضربات القلب وكذلك الفرق بین كل مرحلة والمرحلة التي )٣(رقم الجدول 
  تلیها مباشرة

عـــــدد   مراحل القیاس   غیرمتال
  ر النسبيیالتغی  ع+  َس  العینة

 %  
 tقیمـــــــــــــــة 
  المعنویة  المحتسبة

 ١٢.٨٣٧ ٩٩.٦٦٧ ٣٠  قبل الجهد

 ١٢.٠٢٨ ١٢٤.٤٦٧ ٣٠  المرحلة األولى
٠.٠٠٠ ١٥.١٧١- ↑ ٢٤.٨٨٣** 

 ١٢.٠٢٨ ١٢٤.٤٦٧ ٣٠  المرحلة األولى

 ١٣.٩٩٢ ١٤٩.٩٣٣ ٣٠  المرحلة الثانیة
٢٠.٤٦١  ↑  

- 
٢١.٩٢٨ 

٠.٠٠٠** 

 ١٣.٩٩٢ ١٤٩.٩٣٣ ٣٠  المرحلة الثانیة

 ١١.٥٥٥ ١٨٦.١٦٧ ٣٠  المرحلة الثالثة
٢٤.١٦٦  ↑ 

- 
٠.٠٠٠  ٢٤.٦١٣** 

 ٩.٩٣٥ ١٨٤.٥٠٠ ٢٨  المرحلة الثالثة

 ٨.٣٧٤ ٢٠٤.٢٥٠ ٢٨  المرحلة الرابعة
١٠.٧٠٥ ↑ 

- 
١٤.١٠٠ 

٠.٠٠٠** 

 ٩.٧٧٦ ٢٠٣.٧٠٠ ١٠  المرحلة الرابعة

ـــــــــــــــــدل     مع
  ضــربات القلــب

HR  
 )دقیقة/ضربة(

 ٨.٧٥٦ ٢٠٥.٠٠٠ ١٠  المرحلة الخامسة
٠.٤٢٩ ٠.٨٢٨ - ↑ ٠.٦٣٨ 

  )٠.٠١ (> معنوي عند نسبة الخطأ **).    ٠.٠٥ (> معنوي عند نسبة الخطأ *

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٠١٢٣٤٥
مـراحـل االخـتـبـار

ضــربــة \ دقـیـقـة

HR

  
  .بالدقیقة  HRیوضح منحنى التغیر أثناء االختبار لمعدل الـ : )٢(رقم الشكل 
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 ٢٦٩

  :ما یأتي ) ٢(رقم والشكل ) ٣(رقم یتبین من الجدول 
) t(حیـث كانـت القیمـة المعنویـة الختبـار ) HR(معنویـة بـین جمیـع مراحـل القیـاس لمتغیـر ذات داللـة توافر فروق  •

تبــار ، عــدا الفــرق بــین المـرحلتین الرابعــة والخامــسة حیــث كانـت القیمــة المعنویــة الخ) ٠.٠١ (الخطـأنــسبة اقـل مــن 
)t ( نسبة الخطأأكبر من) ٠.٠٥ ( . 
  : مناقشة نتائج تأثیر الجهد الهوائي في متغیرات معدل الـضربات القلب٢-١-٤

فــي حالــة  معــدل الـــضربات القلــبإن هنــاك ارتفاعــا فــي قیمــة ) ٢(الــرقم والــشكل ) ٣(الــرقم یتــضح مــن الجــدول 
، ویعــزو ة فــي الدقیقــةربضــ) ٨٠(الطبیعیــة وهــي بحــدود عــن القیمــة  ة فــي الدقیقــةربضــ) ١٠٠(الراحــة قبــل الجهــد إلــى 

قبـل الجهــد إلـى الحالـة النفـسیة، اآلمـر الــذي یقـع فیـه أفـراد العینــة  ضـربات القلـبمعـدل  هـذا االرتفـاع فـي قیمــة الباحثـان
ــ المختبــر إذ ینــتج عــن هــذه الحالــة زیــادة التــوتر  علــى جــسم )ECG(مــن التفكیــر والتــوجس فــضال عــن ربــط أقطــاب الـ

وهــو ) فــوق الكلیــة(فــسي ممــا یــؤدي إلــى تنبیــه عــصبي قــادم مــن القــشرة المخیــة إلــى إفــراز هرمــون مــن الغــدة الكظریــة الن
 إلــى الــدم ممــا یــؤدي إلــى حــدوث تغیــرات عدیــدة أهمهــا ازدیــاد عــدد ضــربات القلــب ومعــدل (Adrenalin)األدرینــالین 

ــ ــدم االنقباضـــي دون أداء جهـ ـــادة ضـــغط الـ ــذلك زی ــشهیق والزفیـــر وكـ ــة العامـــل النفـــسي الـ ـــع، (د نتیجـ -١١٩، ١٩٨٩قب
 بمجــرد البــدء بــالتمرین وان الزیــادة كانــت )HR(مــن خــالل مــا تقــدم نالحــظ حــدوث ارتفــاع مباشــر فــي ســرعة الـــ).١٢٠

  .دقیقة من زمن االختبار) ١٢-٠(معنویة وتدریجیة في نبض القلب من المرحلة األولى إلى المرحلة الرابعة 
 تـزداد فجـأة قبـل أو فـي بدایـة التمـرین نتیجـة إلثـارة المركـز القلبـي )HR( أن سـرعة الــ ذلك إلـىالباحثانویعزو 

 بإیعـــاز مـــن القـــشرة الدماغیـــة وكـــذلك باالیعـــازات المنعكـــسة) Medulla oblongata(فـــي منطقـــة النخـــاع المـــستطیل 
ــسهال ـــة نفــ ــضلة الهیكلیـ ـــي العــ ـــضیة فـ ــة واألیـ ــ ــستقبالت المیكانیكی ِلمــ ِ ــة ِ ـــضلة المتحركــ ــن العـ ــــسها  ومــ  ,Rowland)نف

للــدم ســواء مــن ومــع زیــادة شــدة  العــضالت إن ســبب هــذه الفروقــات فــي زیــادة النــبض هــو زیــادة احتیــاج.(2005,115
یــزداد علــى ) CO( )Cardiac output(الــذین أشــاروا إلــى أن الـــ) .Washington et al(التمــرین وهــذا مــا أكــده 

 )CO(وكــسجین المــستهلك؛ وفــي هــذه الزیــادة تكــون زیــادة الـــاألغلــب بــصورة خطیــة خــالل تمــرین متــزامن مــع زیــادة األ
إلــى أن ) Jardins(حیــث یــشیر . )HR() Washington, et al., 1994, 2167-2168(معتمــدة علــى زیــادة الـــ

ــSVالـــ ان أي مــن قیمتهــا القــصوى، لهــذا فــ)% ٥٠(  إلــى )CO( یــصل إلــى أقــصاه أثنــاء التمــرین عنــدما تــصل قیمــة الـ
، كمــا أن )HR() Jardins, 2008, 537(زیــادة إضــافیة للنــاتج القلبــي ســیكون علــى حــساب الزیــادة التدریجیــة فــي الـــ

 وذلك بسبب صغر حجم الجـسم وهـذا )SV( أكثر من اعتماده على الـ)HR( لدى األطفال یعتمد عادة على الـ)CO(الـ
 بــسبب صــغر )SV(طفــال عنــدهم انخفــاض ملحــوظ فــي الـــالــذین أشــاروا إلــى أن األ) Washington et al(مــا أكــده 

 )HR(ففي األطفال البالغین یعوض صغر حجم القلب وانخفاض حجم الضربة عن طریق زیادة معـدل الــ. الجسم حجم
لكــن بعــد البلــوغ یــنخفض . أقــصى نــبض لــدیهم یكــون أعلــى مــن البــالغین الجهــد المحــدد ،لهــذا فــإنهم یمیلــون إلــى أنفــي معــدل 

  .ضربة لكل دقیقة لكل سنة من العمر) ٠.٨(أو )٠.٧(مع تقدم العمر بمعدل أقصى نبض 
 أثنــاء الجهــد إلــى انخفــاض فــي نغمــة )HR(الزیــادة فــي معــدل الـــ) Washington et al(ویعــزو البــاحثون 

ازیـة، إذ هذه االستجابة تكون متبوعة بزیادة السیالت الودیة إلى القلب وأوعیـة الـدم الجه) vagal tone(العصب التائه 
 بصورة خطیة مع الشغل خـالل )HR(إلى انه خالل التمرین المتحرك سیزداد معدل الـ) .Washington et al(یشیر 

خـالل دقیقـة واحـدة، ویـزداد بـصورة ) Steady State(المستوى المنخفض والمتوسـط الـشدة للتمـرین بمعـدل عمـل ثابـت 
  ).Washington, et al., 1994, 2167-2168(نسبیة مع معدل الشغل 

  :یأتي  خالل التمرین الى ما )HR( العوامل التي تعمل على زیادة الـ).Mcardle et al(وقد لخص 
  .زیادة الفعالیات الودیة) ١
  .انخفاض في الفعالیات الالودیة) ٢
  . األوامر الصادرة من المراكز الدماغیة) ٣
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  .موجودة بالمفاصل والعضالتمعلومات راجعة من المتحسسات المفعلة عند بدء التمرین ال) ٤
                                                                           )Mcardle et al., 2006, 346(  

ن اغلـب أ إلـى الباحثـانأما في المرحلة األخیرة فنجد عدم حدوث فروق معنویة في االختبار المتدرج ویعزوهـا 
 القــصوى فــي المرحلــة الرابعــة والخامــسة ممــن اســتمر فــي أداء االختبــار إلــى المرحلــة المختبــرین وصــلوا إلــى قــیم نبــضهم

والتــي كانــت اقــل مــن قیمــة المــرحلتین التــي %) ٠.٦٣٨(الخامــسة، وهــذا مــا الحظنــاه مــن خــالل نــسبة التغیــر البالغــة 
بطـرح العمـر مـن ة التـي نقـوم بهـا ، وممـا یـدعم هـذا االفتـراض إذا أخـذنا بنظـر االعتبـار المعادلـ)الرابعـة والثالثـة(تسبقها 

) ١٠٧، ١٩٨٩الجـوادي،  (ة في الدقیقـةربض) ٢٠٨ = ١٢ -٢٢٠(فتكون النتیجة )للنبضأي الحد األقصى ( )٢٢٠(
ــه فـــي الـــدقیقتین الرابعـــة والخامـــسة كـــان معـــدل النـــبض إذ وهـــذا یتفـــق مـــع نتـــائج بحثنـــا  علـــى ) ٢٠٥ و ٢٠٣(نلحـــظ انـ

  .الفتراضي للنبض القصويالتوالي، وهو قریب جدا من المعدل ا
  : ومناقشتها ECG عرض نتائج تأثیر الجهد الهوائي في المتغیرات الخاصة بقیاس جهاز الـ ٢-٤
  :ECG عرض نتائج تأثیر الجهد الهوائي في المتغیرات الخاصة بقیاس جهاز الـ ١- ٢- ٤

الفرق بین كل مرحلة والمرحلة التي تلیها  وكذلك ECGیبین المعالم اإلحصائیة الخاصة بمتغیرات جهاز الـ )٤(رقم الجدول 
  مباشرة

عدد   مراحل القیاس  المتغیرات
  العینة

  التغییر النسبي  ع+  َس
%  

 tقیمة 
  المحتسبة

  المعنویة

 ٠.٠٢ ٠.١٣ ٣٠  قبل الجهد

 ٠.٠٢ ٠.١٣ ٣٠  المرحلة األولى
- ٠.٠٦٩ ١.٨٨٥ ↓ ٢.٢٩٥ 

 ٠.٠٢ ٠.١٣ ٣٠  المرحلة األولى

 ٠.٠٢ ٠.١٢ ٣٠  المرحلة الثانیة
- ٠.٠٢٩  ٢.٢٩٥ ↓ ٥.٦٣٨* 

 ٠.٠٢ ٠.١٢ ٣٠  المرحلة الثانیة

 ٠.٠٢ ٠.٠٩ ٣٠  المرحلة الثالثة

- 
٢٣.٠٧١ 

↓ ٠.٠٠٠ ٨.٢٦٧** 

 ٠.٠٢ ٠.٠٩ ٢٨  المرحلة الثالثة

 ٠.٠١ ٠.٠٩ ٢٨  المرحلة الرابعة
- ٠.٠٠٥ ٣.٠٨١ ↓ ٨.٦٧٢** 

 ٠.٠١ ٠.٠٩ ١٠  ابعةالمرحلة الر

P-R 
 

Interval 
  )ثانیة(

 ٠.٠١ ٠.٠٨ ١٠  المرحلة الخامسة
- ٠.٠٨٦  ١.٩٢٧  ↓  ٥.٨٢٣ 

 ٠.٠١ ٠.٠٤ ٣٠  قبل الجهد

 ٠.٠٢ ٠.٠٤ ٣٠  المرحلة األولى
- ٠.٨٩٧  ٠.١٣٠  ↓  ١.٢٠٥  

 ٠.٠٢ ٠.٠٤ ٣٠  المرحلة األولى

 ٠.٠٢ ٠.٠٣ ٣٠  المرحلة الثانیة

- 
١٥.٣٦٦ 

↓ ٠.٢١٤  ١.٢٧١ 

 ٠.٠٢ ٠.٠٣ ٣٠  المرحلة الثانیة

 ٠.٠١ ٠.٠٣ ٣٠  المرحلة الثالثة

- 
١٢.٩٦٨ 

↓ ٠.٢٦٨  ١.١٣٠  

 ٠.٠١ ٠.٠٣ ٢٨  المرحلة الثالثة

 ٠.٠١ ٠.٠٣ ٢٨  المرحلة الرابعة
- ٠.٣٧١  ٠.٩١٠ ↓ ٧.٧١٧ 

P-R  
Segment 

  )ثانیة(

  ٠.٢٠٧  ١.٣٦٠- ↑ ١٩.٧٩٢  ٠.٠١ ٠.٠٣ ١٠  المرحلة الرابعة
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عدد   مراحل القیاس  المتغیرات
  العینة

  التغییر النسبي  ع+  َس
%  

 tقیمة 
  المحتسبة

  المعنویة

 ٠.٠٢ ٠.٠٣ ١٠  المرحلة الخامسة

 ٠.٠٢ ٠.٠٩ ٣٠  قبل الجهد

 ٠.٠٢ ٠.٠٩ ٣٠  المرحلة األولى
- ٠.٥٧٦ ٠.٥٦٥ ↓ ١.٨٣٧ 

 ٠.٠٢ ٠.٠٩ ٣٠  المرحلة األولى

 ٠.٠٢ ٠.٠٨ ٣٠  المرحلة الثانیة
- ٠.٠٨٥  ١.٧٨٦ ↓ ٥.١٤٦ 

 ٠.٠٢ ٠.٠٨ ٣٠  المرحلة الثانیة

 ٠.٠٢ ٠.٠٨ ٣٠  المرحلة الثالثة
٠.٣٧٦  ٠.٨٩٩- ↑ ٢.٥٨٩  

 ٠.٠٢ ٠.٠٨ ٢٨  المرحلة الثالثة

 ٠.٠١ ٠.٠٨ ٢٨  المرحلة الرابعة
- ٠.١٤٦  ١.٤٩٧ ↓ ٥.٢٢٤ 

 ٠.٠١ ٠.٠٧ ١٠  المرحلة الرابعة

QRS 
 

Interval 
  )ثانیة(

 ٠.٠١ ٠.٠٧ ١٠  المرحلة الخامسة
٠.٨٢٤  ٠.٢٢٩- ↑ ٠.٩٦٤ 

 ٠.٠٣ ٠.٢٤ ٣٠  قبل الجهد

 ٠.٠٣ ٠.٢١ ٣٠  المرحلة األولى

- 
١٣.٣٤٥ 

↓ ٠.٠٠٠ ٦.٩٣١** 

 ٠.٠٣ ٠.٢١ ٣٠  المرحلة األولى

 ٠.٠٤ ٠.١٨ ٣٠  المرحلة الثانیة

- 
١١.٨٦٦ 

↓ ٠.٠٠٠  ٥.٧٤٧** 

 ٠.٠٤ ٠.١٨ ٣٠  المرحلة الثانیة

 ٠.٠٣ ٠.١٤ ٣٠  المرحلة الثالثة

- 
٢٥.٨٣٩ 

↓ ٠.٠٠٠ ١١.٠٩٦** 

 ٠.٠٢ ٠.١٤ ٢٨  لثةالمرحلة الثا

 ٠.٠٣ ٠.١٢ ٢٨  المرحلة الرابعة

- 
١٢.١٧٩ 

↓ ٠.٠٠٣ ٣.٢٥٩** 

 ٠.٠٢ ٠.١٣ ١٠  المرحلة الرابعة

ST  
 

Interval 
 )ثانیة(

 ٠.٠٣ ٠.١٣ ١٠  المرحلة الخامسة
- ٠.٤٢٧  ٠.٨٣٢ ↓ ٣.٥٦٣ 

 ٠.٠٣ ٠.٣٣ ٣٠  قبل الجهد

 ٠.٠٢ ٠.٢٩ ٣٠  المرحلة األولى

- 
١٠.٣١٤ 

↓ ٠.٠٠٠ ٩.٧٠٥** 

 ٠.٠٢ ٠.٢٩ ٣٠  المرحلة األولى

 ٠.٠٢ ٠.٢٦ ٣٠  المرحلة الثانیة
- ٠.٠٠٠  ٧.٠٠١ ↓ ٩.٩٠١** 

 ٠.٠٢ ٠.٢٦ ٣٠  المرحلة الثانیة

 ٠.٠١ ٠.٢٢ ٣٠  المرحلة الثالثة

- 
١٧.١٤٥ 

↓ ٠.٠٠٠ ١٣.١٢٧** 

 ٠.٠١ ٠.٢٢ ٢٨  المرحلة الثالثة

 ٠.٠٢ ٠.٢٠ ٢٨  حلة الرابعةالمر
- ٠.٠٠٠  ٥.١٤٦ ↓ ٩.٦٠١** 

 ٠.٠١ ٠.٢٠ ١٠  المرحلة الرابعة

 QT 
 

Interval 
  )ثانیة(

 ٠.٠٣ ٠.٢٠ ١٠  المرحلة الخامسة
- ٠.٥١٤ ٠.٦٧٩ ↓ ١.٩٥٦ 
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عدد   مراحل القیاس  المتغیرات
  العینة

  التغییر النسبي  ع+  َس
%  

 tقیمة 
  المحتسبة

  المعنویة

 ٠.١٣ ٠.٣٣ ٣٠  قبل الجهد

 ٠.١٤ ٠.٣١ ٣٠  المرحلة األولى
-٠.٢٠٨ ١.٢٨٨ ↓ ٧.٨٧٠ 

 ٠.١٤ ٠.٣١ ٣٠  المرحلة األولى

 ٠.١١ ٠.٢٨ ٣٠  المرحلة الثانیة
-٠.٢١١  ١.٢٧٨ ↓ ٩.٦٤٦ 

 ٠.١١ ٠.٢٨ ٣٠  المرحلة الثانیة

 ٠.١٢ ٠.٣٠ ٣٠  المرحلة الثالثة
٠.١٣٤ ١.٥٤٣- ↑ ٩.٠٢٢ 

 ٠.١٢ ٠.٣١ ٢٨  المرحلة الثالثة

 ٠.١٥ ٠.٣١ ٢٨  المرحلة الرابعة
٠.٦٩٢  ٠.٤٠٠- ↑ ٢.٢٠٩ 

 ٠.١٥ ٠.٣٠ ١٠  المرحلة الرابعة

T-Wave  
ملــــــــــــــــــي (

  )فولت

 ٠.١٤ ٠.٣١ ١٠  المرحلة الخامسة
٠.٦٧٥  ٠.٤٣٣-  ↑  ٤.٨١١  

  

عدد   مراحل القیاس  المتغیرات
  التغییر النسبي  ع+  َس  العینة

%  
 tقیمة 

  المعنویة  المحتسبة

 ٠.٧٦ ٢.٠٤ ٣٠  قبل الجھد
 ٠.٦٩ ٢.١٧ ٣٠  المرحلة األولى

٠.١٦٦ ١.٤١٩-  ↑  ٦.٢٧٢ 

 ٠.٦٩ ٢.١٧ ٣٠   األولىالمرحلة
 ٠.٦٩ ٢.١١ ٣٠  المرحلة الثانیة

-٠.١٠٨  ١.٦٥٨ ↓ ٢.٧٧٦ 

 ٠.٦٩ ٢.١١ ٣٠  المرحلة الثانیة
 ٠.٧٣ ١.٩٠ ٣٠  المرحلة الثالثة

-٠.٠٠٠ ٤.٩٣٤ ↓ ٩.٨٠٢** 

 ٠.٧٦ ١.٩٠ ٢٨  المرحلة الثالثة
 ٠.٦٨ ١.٧٨ ٢٨  المرحلة الرابعة

-٠.٠٣٢  ٢.٢٦٢ ↓ ٦.٤٣٤* 

 ٠.٨٦ ٢.٠٤ ١٠  المرحلة الرابعة

ت            ضخم 
البط           ین 

   األیسر
LVH  

مل               ي (
  )فولت

 ٠.٩٧ ١.٩٦ ١٠  المرحلة الخامسة
-٠.٤٢٦ ٠.٨٣٤ ↓  ٣.٨٧١ 

 ٠.٤٢ ٠.٣٧ ٣٠  قبل الجھد
 ٠.٢٣ ٠.٣٥ ٣٠  المرحلة األولى

-٠.٧٠٣  ٠.٣٨٦ ↓ ٦.٥٧١ 

 ٠.٢٣ ٠.٣٥ ٣٠  المرحلة األولى
 ٠.٢٠ ٠.٣٧ ٣٠  المرحلة الثانیة

٠.١٧٨ ١.٣٨٠- ↑ ٦.٥٩٩ 

 ٠.٢٠ ٠.٣٧ ٣٠  المرحلة الثانیة
 ٠.٢٥ ٠.٤١ ٣٠  المرحلة الثالثة

٠.٠١٣  ٢.٦٥٨- ↑ ١١.٢٩٥* 

 ٠.٢٦ ٠.٤٢ ٢٨  المرحلة الثالثة
 ٠.٢٥ ٠.٤٢ ٢٨  المرحلة الرابعة

٠.٩١١ ٠.١١٢- ↑ ٠.٧٩١ 

 ٠.٢٤ ٠.٣٨ ١٠  المرحلة الرابعة

ت            ضخم 
البط           ین 

  األیمن
RVH  

R/S 
ratio  

مل               ي (
  )فولت

 ٠.١٣ ٠.٣٧ ١٠  المرحلة الخامسة
-٠.٨٨٦  ٠.١٤٨ ↓ ٢.٢٠٥ 

 ١٤.١٢ ٣٧.٨٧- ٣٠  قبل الجھد
 ١٩.٢٨ ٣٢.٥٣- ٣٠  المرحلة األولى

-٠.٢٢٩ ١.٢٢٩ ↓ ١٤.١٠٩ 

 ١٩.٢٨ ٣٢.٥٣- ٣٠  المرحلة األولى
 ١٦.١٧ ٣١.٩١- ٣٠  المرحلة الثانیة

-٠.٦٥١ ٠.٤٥٧ ↓ ١.٨٨٨ 

 ١٦.١٧ ٣١.٩١ ٣٠  المرحلة الثانیة

Heart 
Axis 
  درجة

زاوی           ة (
  )انحراف

 ٢٠.١١ ٢٨.٧٩ ٣٠  المرحلة الثالثة
-٠.٠٢٨ ٢.٣١٠ ↓ ٩.٧٩٨* 
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 ٢٧٣

عدد   مراحل القیاس  المتغیرات
  التغییر النسبي  ع+  َس  العینة

%  
 tقیمة 

  المعنویة  المحتسبة

 ١٨.٩٤ ٢٦.٩٩ ٢٨  المرحلة الثالثة
 ١٤.٤٠ ٣١.٩٩ ٢٨  المرحلة الرابعة

٠.٢٥٠ ١.١٧٥- ↑ ١٨.٥٣٣ 

 ١٥.٩٢ ٤٠.٢٦ ١٠  المرحلة الرابعة
 ١٠.٨١ ٣٦.٥٥ ١٠  المرحلة الخامسة

-١.٠٩٧  ↓  ٩.١٩٩   
٠.٣٠١ 

  

٠

٠.١

٠.٢

٠.٣

٠.٤

٠١٢٣٤٥
مـراحـل االخـتـبـار

ثـــانـــیـــة

P-R Interval QRS Interval ST Interval

QT Interval P-R Segment

  
  . والمتعلقة باألزمنة ECG یوضح منحنى التغییر أثناء االختبار والخاصة بقیاس جهاز الـ: )٣(الرقم الشكل 

٠

٠.٥

١

١.٥

٢

٢.٥

٠١٢٣٤٥
مراحل االختبار

ملي فولت

 LVH RVH  T-Wave

  
 والمتعلقة باالرتفاعات التي تقاس ECGیوضح منحنى التغییر أثناء االختبار الخاصة بقیاس جهاز الـ: )٤(الرقم الشكل 

  بالملي فولت

 )٠.٠١ (> معنوي عند نسبة الخطأ **).    ٠.٠٥ (>د نسبة الخطأ  معنوي عن*
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 ٢٧٤

٤٠ -
٣٥ -
٣٠ -
٢٥ -
٢٠ -
١٥ -
١٠ -
٥ -
٠

٠١٢٣٤٥
مـراحـل االخـتـبـار

ف الـمـحـور
درجـة انـحـرا

Heart Axis

  
محور القلب من االتجاه  ف والمتعلقة بانحراECG یوضح منحنى التغییر أثناء االختبار الخاصة بقیاس جهاز الـ : )٥(الرقم شكل ال

  األمامي والتي تقاس بالدرجة عن المحور األفقي
  : ما یأتي) ٥ ، ٤ ، ٣(واألشكال ) ٤(قم ریتبین من الجدول 

بـین جمیـع مراحـل القیـاس حیـث كانـت القیمـة المعنویــة ) P-R Interval(معنویـة لمتغیـر ذات داللـة تـوافر فـروق  •
َ ؛ عدا الفـرق بـین قیاسـي مـا قبـل الجهـد ونهایـة المرحلـة األولـى وكـذلك الفـرق بـین نسبة الخطأاقل من ) t(الختبار 

 .نسبة الخطأأكبر من ) t( والخامسة، إذ كانت القیمة المعنویة الختبار المرحلتین الرابعة

بــین جمیــع مراحــل القیــاس حیــث ) Q-T Interval وS-T Interval(معنویــة لمتغیــري ذات داللــة تــوافر فــروق  •
نـــت الخطـــأ؛ عـــدا الفـــرق بـــین المـــرحلتین الرابعـــة والخامـــسة إذ كانـــسبة اقـــل مـــن ) t(كانـــت القیمـــة المعنویـــة الختبـــار 

 .نسبة الخطأأكبر من ) t(القیمة المعنویة الختبار 

بــین جمیــع مراحــل القیــاس، حیــث كانــت القیمــة المعنویــة ) LVH(معنویــة لمتغیــر ذات داللــة  عــدم تــوافر فــروق  •
عــدا الفــرق بــین قیــاس المــرحلتین الثانیــة والثالثــة وكــذلك الفــرق بــین المــرحلتین . نــسبة الخطــأأكبــر مــن ) t(الختبــار 

 .نسبة الخطأأقل من ) t( والرابعة، حیث كانت القیمة المعنویة الختبار الثالثة

، حیـــث كانـــت القیمـــة المعنویـــة )RVH(معنویـــة بـــین جمیـــع مراحـــل القیـــاس لمتغیـــر ذات داللـــة عـــدم تـــوافر فـــروق  •
لمعنویــة عــدا الفــرق بــین قیــاس المــرحلتین الثانیــة والثالثــة، حیــث كانــت القیمــة ا. نــسبة الخطــأأكبــر مــن ) t(الختبــار 
 .نسبة الخطأأقل من ) t(الختبار 

، حیـــث كانـــت القیمـــة )Heart Axis(معنویـــة بـــین جمیـــع مراحـــل القیـــاس لمتغیـــر ذات داللـــة عـــدم تـــوافر فـــروق  •
عــدا الفــرق بــین قیــاس المــرحلتین الثانیــة والثالثــة، حیــث كانــت القیمــة . نــسبة الخطــأأكبــر مــن ) t(المعنویــة الختبــار 
 .نسبة الخطأقل من أ) t(المعنویة الختبار 
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 ٢٧٥

 QRS  Interval و P-R Segment( معنویـة بـین جمیـع مراحـل القیـاس لمتغیـراتذات داللـة عـدم تـوافر فـروق  •
 .نسبة الخطأأكبر من ) t(، حیث كانت القیمة المعنویة الختبار )T-Waveو 

 
  :ECG مناقشة نتائج تأثیر الجهد الهوائي في المتغیرات الخاصة بقیاس جهاز الـ ٢-٢-٤

ـــین  ــدول یتب ــن الجــ ــم مــ ــشكل ) ٤(رقــ ــي متوســــطات قــــیم الفتــــرات ) ٣(رقــــم والــ ــاك انخفاضــــا فــ وبــــشكل عـــام ان هنــ
)Intervals (وكذلك األجزاء )Segments( )أثنـاء االختبـار فـي المخططـات الخاصـة فـي ) بـین االنحرافـات المسافات

ــ التـــي تمثـــل زوال ) ECG(یـــسـة فـــي الــــ الرئ) Waves(  والمتعلقـــة باألزمنـــة، أي ان الموجـــات)ECG(بقیـــاس جهـــاز الــ
استقطاب أو عودة استقطاب لمنطقة معینة من القلب أصبحت متقاربة من بعضها، واألزمنة التي تفصل بینها تقل مع 

 الباحثـانویعزوهـا .  بغـض النظـر عـن القـیم المعنویـة)HR(تقادم مراحل االختبار وارتفـاع شـدة التمـرین وزیـادة معـدل الــ
القلبیـة یحـدث فیهـا نقـص فـي كـل مـن زمـن االنقبـاض واالنبـساط أثنـاء الجهـد الهـوائي، ویكـون تـأثیر ذلـك إلى ان الدورة 

، وهـذا مـا أكدتـه نتـائج البحـث )٤٠١، ٢٠٠٣عبـد الفتـاح، (َزمن االنبساط بینما ال یتأثر زمن االنقباض كثیـرا في أكثر 
والــذي یمثــل زمــن االنبــساط ) (ST Interval(الحــالي حیــث لــوحظ ان هنــاك فروقــا معنویــة بــین جمیــع مراحــل قیــاس 

عدا الفرق بین المرحلتین األخیرتین، وكذلك عـدم وجـود فـروق معنویـة بـین جمیـع مراحـل االختبـار فـي متغیـر ) البطیني
)QRS Interval) (والذي یمثل زمن االنقباض البطیني.(  

جـة زوال االسـتقطاب مـن منـشئها  والـذي یمثـل الـزمن المـستغرق لمـرور مو)P-R Interval(بالنسبة لمتغیر 
إلــى البطــین، فإننــا نلحــظ بــصورة عامــة ) AV node(مــرورا بالـــ) التحفیــز األذینــي(وعبــر األذیــن ) SA node(فــي الـــ

 ذلـك إلـى زیـادة الـدم الوریـدي الراجـع إلـى القلـب الــذي الباحثـانوجـود فـروق معنویـة بـین مراحـل القیـاس التتبعـي، ویعـزو 
إلـى ) .Martini et al(إذ یـشیر ) Atrial Reflexالمـنعكس األذینـي (وجـود فـي الجـدار األذینـي الـشد المیحفـز منعكـسات 
 الـشد مـستقبالت جـدار األذیـن األیمـن فانـه یحفـز ) یـزداد اتـساعه نتیجـة االمـتالء االذینـي بالـدم العائـد(انه عندما یـنمط 

)Stretch Receptors (ة فـــي معـــدل الــــفـــي الجـــدار األذینـــي والتـــي تحفـــز انعكاســـیا زیـــاد)HR( نتیجـــة لزیـــادة نـــشاط 
تــستقبل إشــارات مباشــرة مــن ) SA node(فخالیــا الـــ). Martini et al., 2001, 683-684(األعــصاب الودیــة 

العصب الودي، وان هذا التزود العصبي مهم إذ انه یغیر تـردد جهـد الفعـل المنـشأ مـن هـذه الخالیـا، والـذي یعـد طبیعیـا 
 ، )HR(فعنــدما یــزداد التحفیــز الــودي، یــزداد تــردد جهــد الفعــل، ویــزداد معــدل الـــ. )HR(عــدل الـــالمحــدد الوحیــد لزیــادة م

  .)CO(والذي یعمل على زیادة الـ
ــ ٕواألجــزاء األخــرى المكونــة لنظــام التوصــیل، وان ) AV node(كمــا ان هــذه األعــصاب تعمــل أیــضا علــى الـ

لفعـل، فعنــدما تــزداد الفعالیــة الودیــة، فــان جهــد الفعــل ینتقــل التـأثیر العــصبي هــذا یعمــل علــى زیــادة  ســرعة تــوالي لجهــد ا
بصورة أسرع، ویعمل على تقلیل التأخر في توصـیل اإلشـارة مـن األذیـن إلـى البطـین ویقـصر الـزمن المـستغرق فـي نقـل 

سـرع، وبالنتیجة، فان تقلص البطینـین یبـدأ بوقـت مبكـر بعـد تقلـص األذینـین وینجـز بـصورة أ. جهد الفعل عبر البطینین
  ).Germann & Stanfield, 2002, 394(ویعمل على تقلیل فترة االنقباض 

 AV( والذي یمثل الزمن الذي تـستغرقه النبـضة الكهربائیـة لعبـور الــ)P-R Segment(أما بالنسبة لمتغیر 

node (ان هـذا ٕفنالحظ عدم ظهور فروق معنویة بین جمیع مراحل االختبار، وان هذه الحالة هي حالـة صـحیة، فلـو كـ
والـذي أشـار إلـى انـه ) غایتون وهـول(االنخفاض بصورة معنویة لما أتیح الوقت الكافي للبطیینین بان یمتآل وهذا ما أكده 

ان جهاز التوصیل في القلب منظم بشكل ال یجعل مرور االستثارة من األذین إلى البطین سریعا جدا فیتیح ذلك بعض الوقت لألذینین لحسن الحظ "
  ).١٤٣، ١٩٩٧غایتون وهول، " (ویاتهما إلى البطینین قبل ان یبدآ تقلصهمالیفرغا محت
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إال إننــا نالحــظ ان هنــاك انخفاضــا فــي ) P-R Segment(علــى الــرغم مــن عــدم ظهــور فــروق معنویــة فــي الـــ
اإلشـارة زمن هذه الفترة، وهذا یكـون نتیجـة التحفیـز الـودي إذ ان التحفیـز الـودي یعمـل علـى تقلیـل الـزمن الـذي تـستغرقه 

 مــن نهایــات األعــصاب زٕ إلــى ان النــورایبینفرین المفــرو)محمــد توفیــق(، حیــث یــشیر )AV node(الكهربائیــة لعبــور الـــ
فـــضال عـــن زیـــادة ) SA node( مـــن الغـــدة الكظریـــة یعمـــالن علـــى زیــادة نـــشاط الــــزالودیــة وكـــذلك اإلیبینفـــرین المفـــرو

  .)٤٢، ٢٠٠٥محمد توفیق، ) (AV node(التوصیل خالل الـ
) Depolarization(والـذي یمثـل الـزمن الكلـي لـزوال االسـتقطاب (QRS Interval) أما بالنـسبة لمتغیـر 

فــي البطینــین، والــذي یعــادل الــزمن الكلــي لالنقبــاض فــي البطینــین یعــود ســببه إلــى ان فتــرة االنقبــاض تكــون عــادة قلیلــة 
ــا دلـــت علیـــه  ــة طفیـــف وهـــذا مـ ــذه المرحلـ ــي هـ ــسبیا والتغییـــر الحاصـــل فـ  ٥.١٤٦ - و١.٨٣٧-(نـــسب التغییـــر وهـــي نـ

  .على التوالي) ٠.٩٦٤ و٥.٢٢٤ - و٢.٥٨٩و
إال إننــا نالحـظ ان هنــاك انخفاضـا فــي ) QRS Interval(وعلـى الــرغم مـن عــدم ظهـور فــروق معنویـة فــي الــ

مـرین وذلـك خـالل الت) QRS(زمن معقـد الــیحدث عادة انخفاض قلیل في "بأنه ) Ellestad(زمن هذه الفترة وهذا ما أكده 
یــاف بیركنجــي وخــالل عــضلة علــى زیــادة ســرعة التوصــیل فــي ألیعمــل الــذي ) Catecholamine(بــسبب زیــادة الكــاتیكوالمین 

  )Ellestad,1996,241-243(".البطین
) Repolarization( الــذي یمثــل الــزمن الكلــي إلعــادة االســتقطاب (S-T Interval)أمــا بالنــسبة لمتغیــر 

دل الــزمن الكلــي لالنبــساط فــي البطینــین فإننــا نالحــظ وجــود فــروق معنویــة بــین جمیــع مراحــل فــي البطینــین، والــذي یعــا
 والـذي أدى إلـى انخفـاض زمـن االمـتالء والـذي أدى )HR( هذا الفرق إلى زیادة عدد الـالباحثانویعزو  .القیاس التتبعي

إذ الحـظ وجـود انخفـاض معنـوي فـي ) محمـد توفیـق(وهـذا مـا أیدتـه نتـائج بحـث . بـدوره إلـى انخفـاض فـي حجـم الـضربة
ـــ)S-T Interval(زمــن االنبــساط البطینــي  -١٢٢، ٢٠٠٥محمــد توفیــق،  ()HR(، والــذي عــزاه إلــى زیــادة معــدل ال

ــ"الذي أشار إلى ) .Nottin et al(، وهذا ما أكده )١٢٣  تكـون مـصاحبة لالنخفـاض فـي )HR(ان الزیادة في معدل ال
الــذي ) Muscle Pump(فحتــى إذا كانــت هنــاك زیــادة فــي الــضخ العــضلي . كــل مــن زمــن االنبــساط وزمــن االنقبــاض

یعمل على تعزیز الدم الوریدي العائد إلى القلب، فإن زیادة النبض في التمارین القصوى سوف تعمل على خفض زمـن 
 ,.Nottin et al" (إلــى انخفــاض فــي قیــاس القطــر الــداخلي للبطــین األیــسر فــي االنبــساطاالمــتالء الــذي ســیؤدي بالنتیجــة 

2002, 90(  
الوقــت الكامـل لتحفیــز البطـین واستــشفائه، فإننـا نالحــظ  الـذي یمثـل )Q-T Interval(أمـا بالنــسبة لمتغیــر 

 هـذا إلـى العوامـل المـؤثرة نفـسها انبصورة عامة وجود انخفاض معنوي بین جمیـع مراحـل القیـاس التتبعـي ویعـزو الباحثـ
) عبــد الفتــاح( وهــذا مــا أكـده )HR(وهـو زیــادة معــدل الــ) S-T Interval(و) QRS Interval(فـي كــل مــن متغیـري 
فیحـدث نقـص فـي ) أثنـاء التـدریب(دقیقـة /ضـربة) ١٨٠ – ٧٥( مـن )HR(في حالة زیادة معدل الــ"الذي أشار إلى أنه 

عبـد " (ًیـرازمـن االنبـساط بینمـا ال یتـأثر زمـن االنقبـاض كثفـي زمن كل من االنقباض واالنبساط ویكون تأثیر ذلك أكثر 
  ).٤٠١، ٢٠٠٣الفتاح، 

ان ) Ellestad( التي تعبر عن ارتفاع الموجات یـذكر )LVH ،RVH ،T Wave(أما بالنسبة لمتغیرات 
فــي التمــرین یكــون عــادة منخفــضا عنــدما یــصل الجهــد إلــى قمــة العمــل وهــو مــرتبط مــع ) QRS(االرتفــاع الكلــي لمعقــد 

إذ یوجد انخفاض فیها أیضا، وهناك میل النحراف المحـور نحـو ) Tلموجة ا(وظیفة البطین األیسر، وكذلك بالنسبة إلى
، التـي تحـدث )Tالموجـة (، ربمـا تـزداد )SV(فعند زیـادة حجـم الـضربة ). Right Heart Axis Deviation(الیمین 
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باشـرة بعـد یحدث عادة بـصورة م) Rالموجة (بصورة مبكرة أثناء التمرین ذي الجهد المتوسط الشدة؛ وان االنخفاض في 
  .انتهاء التمرین أكثر من انخفاضه في أثنائه

یــزداد أیــضا إلــى ان یــصل النــبض إلــى ) Rالموجــة ( فــان ارتفــاع )HR( فبعــدما یبــدأ التمــرین ویرتفــع معــدل الـــ
  . باالنخفاض تدریجیا مع ارتفاع النبض) Rالموجة (دقیقة، بعدها تبدأ \نبضة) ١٣٠(أو ) ١٢٠(

 و R(في مختلف التوصیالت خالل التمرین القـصوي وللمـوجتین) QRS(معقد الـ ٕوان ظاهرة انخفاض فولتیة 
S (كمـا إن االنخفـاض فـي االرتفـاع . تكون موجودة في األشخاص األصحاء أكثر منهـا فـي األشـخاص غیـر األصـحاء

 Left Ventricular End)بعـد أداء أعلـى جهـد نـاتج عـن االنخفـاض فـي الحجـم فـي نهایـة انقبـاض البطـین األیـسر 
Systolic Volume) وربمــا الحجــم فـي نهایــة انبــساط البطـین األیــسر )Left Ventricular End Diastolic 

Volume (والتي كثیرا ما تحدث بعد بلوغ الـ. أیضا)CO(قمته  .  
ــذه الظـــاهرة درســـها  ٕوان ). ١٩٧١(فـــي عـــام ) .Pibperger et al(، و )١٩٥٦(فـــي عـــام ) Brody(وهـ

، إذ دلـت نتـائج هــذه األبحـاث علـى ان قــوة البطـین األیــسر )Brody Effect(علیهـا مـصطلح األبحـاث األخیـرة أطلــق 
-Ellestad, 1996, 241(وان قـوة البطـین األیمـن تـزداد فـي الوقـت نفـسه ) SV(تـنخفض عنـدما تقـل حجـم الـضربة 

نـاك انخفاضـا ان ه) LVH(وهذا ینطبـق مـع مـا جـاء فـي نتـائج البحـث حیـث لـوحظ مـن خـالل نـسب التغیـر لــ ). 243
ــوالي  ـــى التــ ـــت علـ ـــث بلغـ ـــوائي حیـ ـــد الهـ ــابع الجهـ ـــع تتــ ـــا ) ٣.٨٧١-، ٦.٤٣٤-، ٩.٨٠٢-، ٢.٧٧٦-، ٦.٢٧٢(مـ فیمـ

ــ ـــ ــــر ل ـــسب التغی ــي نـ ـــادة فــ ـــاك زیـ ــوالي ) RVH(نالحــــظ ان هنـ ــ ــى الت ــت علــ ــث بلغــ ، ١١.٢٩٥، ٦.٥٩٩، ٦.٥٧١-(حیــ
٢.٢٠٥-، ٠.٧٩١.(  

 والذي یمثل اتجاه المحـور القلبـي فإننـا )Heart Axis(أما بالنسبة لمتغیر محور القلب من الوضع األمامي 
نالحظ انه على الرغم من عدم وجود فروق معنویة بین مراحل االختبار التتابعي في زاویة محور القلب الكهربـائي عـدا 

زاویــة الفـرق المعنـوي بـین المــرحلتین الثانیـة والثالثـة، فانــه ومـن خـالل مقارنــة متوسـطات االنحرافـات مــع القـیم الطبیعیـة ل
ـــب  ـــت ) ١الملحــــق (محــــور القلـ ـــسار، إذ بلغـ ــة الثالثــــة  نحــــو الیـ ــب للمرحلــ ـــي زاویــــة محــــور قلــ ــراف فـ ـــود انحــ نالحــــظ وجـ

 هـذا انویعـزو الباحثـ. درجات عن الوضع الطبیعي باتجاه الیمین) ١٠(درجة في الربع األول فقد انحرفت ) ٢٨.٧٨٧(
و البطین المتضخم لسببین، أوال وجود كمیـة ألیـاف عـضلیة عندما یتضخم أحد البطینین ینزاح محور القلب نح"إلى أنه 

وثانیــا . فــي الجهــة المتــضخمة مــن القلــب أكثــر مــن الجهــة األخــرى ممــا یــساعد علــى زیــادة تولیــد الجهــد الكهربــائي فیهــا
تحتاج موجة زوال االستقطاب إلى وقت أطول للسریان خالل البطین المتضخم مـن وقـت سـریانه خـالل الجهـة األخـرى 

وهذا یدعم ما اشرنا الیه سابقا إلى ان قوة البطـین األیـسر تـنخفض عنـدما تقـل ). ١٦٤، ١٩٩٧غایتون وهول،" (سویةال
  .وان قوة البطین األیمن تزداد في الوقت نفسه) SV(حجم الضربة 

  
  :االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات١-٥

  :اآلتیةجات  االستنتاالتوصل إلىفي ضوء عرض النتائج ومناقشتها تم 
 . واضحا بین مراحل القیاس المختلفة للجهد الهوائي)HR(كان ارتفاع متغیر الـ  .١
كان هناك انخفاض واضح ألزمنة االنبـساط أكثـر مـن أزمنـة االنقبـاض فـي مراحـل الجهـد الهـوائي التتبعـي والمعبـر  .٢

 .)ECG(عنها بمتغیرات قیاس جهاز الـ 
 LVH ، RVH ، T(في قیم فولتیة القلب مـن خـالل متغیـرات الــ على الرغم من عدم ظهور اختالفات واضحة  .٣

Wave ( ًإال أن هناك تزایـدا فـي فولتیـة البطـین األیمـن أكثـر مـن البطـین األیـسر خاصـة فـي المرحلـة الوسـطیة مـن
 .االختبار التتبعي
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محـور القلـب إال أن هنـاك انحرافـا بـسیطا ل) Heart Axis(على الرغم مـن عـدم ظهـور اختالفـات واضـحة لمتغیـر  .٤
باتجاه الیمین حتى المرحلة الوسطیة من القیاس التتبعي ومن ثم عودتـه إلـى وضـعه الطبیعـي فـي المراحـل النهائیـة 

  .من القیاس التتبعي
  : التوصیات٢-٥
باعتبـار القیاسـات   توصـيألجل الوصول إلى قاعدة علمیة وظیفیة تبنى على أساسها التمارین والوحـدات التدریبیـة .١

 التـي أفرزتهـا نتـائج الدراسـة القاعـدة الالزمـة لتقـویم الحالـة ECGلجهاز الدوران ولعضلة القلب بجهاز الــ الوظیفیة 
بمــا یــتالءم وقــدرات هــذه ســنة ) ١٢-١١(الوظیفیــة وكــدلیل للمراقبــة بعنایــة خــالل دراســة التمــارین لألطفــال بعمــر 

 .على مختلف المستویاتاألعمار 
ــة ا .٢ ــار كفایـــة دینامیكیـ ــائي والقلبـــي أثنـــاء الجهـــد ومالحظـــة  ینلجهـــازضـــرورة اختبـ ــتجابة اللحظیـــة الوعـ ــأثیر واالسـ التـ

 ، عــن طریــق ذوي الــصحة الجیــدة، فــي تقیــیم الحالــة الــصحیة واالنتقــاء الریاضــي لألشــبال والناشــئین ومــن لجهــدل
 اضــيجهــاز تخطــیط القلــب الكهربــائي وضــغط الــدم أثنــاء الجهــد كمؤشــر أولــي بــسیط، لنجــاح أي عمــل میــداني ری

 .الوصول إلى المستویات الریاضیة العلیاو
وذلـك عـن  انجـاز أفـضل األداء األمثـل الـذي یحقـق إلـىضرورة توظیف النظریـات واألسـس العلمیـة كافـة للوصـول  .٣

 ).أقصى جهد إلى حد التعب( البدنیة ذات األداء األقصىاالختبارات إجراء طریق
میــة أخـــذ قیاســـات وظیفیـــة أثنـــاء الجهـــد والتـــي تعطـــي أهمــن الـــضروري تفهـــم المتخصـــصین فـــي المجـــال الریاضـــي  .٤

صورة واضحة ألسباب التغییر لبعد الجهد وأنها تقیس التغیر الحاصـل فـي المتغیـر الـوظیفي للجهـد والوقـوف علـى 
 .في اخذ القیاس قبل الجهد وبعده فقط حقائق لم تكن بالحسبان

 .فیة أثناء الجهد وأثناء الحركةضرورة توفر األجهزة التقنیة الخاصة بقیاس المتغیرات الوظی .٥
 

  :المصادر العربیة واألجنبیة
 فـي الحاسـوبالتطبیقـات اإلحـصائیة واسـتخدامات ): ١٩٩٩(التكریتي، ودیع یاسین والعبیدي، حسن محمد عبد  •

  .، العراق، دار الكتب للطباعة و النشر، الموصلبحوث التربیة الریاضیة
، مدیریـة دار الكتـب للطباعـة والنـشر صر فـي تخطـیط كهربائیـة القلـبالمخت): ١٩٨٩(الجوادي، عبد اإلله أحمـد  •

 .والتوزیع، الموصل، العراق
، كتاب منهجي لطلبة كلیة التربیة الریاضـیة، الفسلجة): ١٩٨٥(الدوري، قیس إبراهیم واألمین، طارق عبد الملك  •

 .جامعة الموصل، مدیریة دار الكتاب للطباعة والنشر، الموصل، العراق
 علـم وظـائف األعـضاء العـام ـ الفزیولوجیـا ):١٩٩٥( عبد اهللا عبد الـرحمن ومبـارك، عبـد الـرحمن الخـوجي زاید، •

 .، منشورات جامعة عمر المختار، البیضاء، لیبیاالعامة
ــمیر  • ــدین، محمـــد ســ ــة و٢ط ، علـــم وظــــائف األعـــضاء والجهــــد البــــدني): ٢٠٠٠(ســـعد الـ توزیـــع منــــشأة ، طباعـ

 .المعارف، اإلسكندریة، مصر
  .، مصر، دار الفكر العربي، القاهرة٣، طوالریاضة التدریبفسیولوجیا  ):٢٠٠٣( العال احمد أبوعبد الفتاح،  •
، ذات السالسل للطباعـة والنـشر ٢، طأساسیات عامة في علم الفسیولوجیا): ١٩٨٨(عبد الفتاح، رشدي فتوح  •

 . والتوزیع، الكویت
، ٩، ترجمـة  صـادق الهاللـي، طفي الفیزیولوجیا الطبیـةالمرجع ): ١٩٩٧(غایتون، آرثر سي وهول، جون یـز  •

 .المكتبة الطبیة القومیة، دار أكادیمیا أنترناشیونال، بیروت، لبنان
، مدیریـــة دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر، جامعـــة الموصـــل،  الطـــب الریاضـــي):١٩٨٩(قبـــع، عمـــار عبـــد الـــرحمن  •
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